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Delårsrapport januari–mars 2016 

 
 

Förbättrat kassaflöde i kvartalet 
 
• Orderingången var 738,8 Mkr (780,7), vilket justerat för valutaeffekter och 

förvärv är en minskning med 4,7 % jämfört med samma period föregående 
år.  

 

• Omsättningen var 724,7 Mkr (727,2), vilket justerat för valutaeffekter och 
förvärv är en minskning med 1,2 % jämfört med samma period föregående 
år. 

 

• Rörelseresultatet var 30,8 Mkr (38,1), vilket gav en rörelsemarginal på 

4,3 % (5,2).  

 

• Resultat efter skatt var 20,1 Mkr (23,9).  

 

• Resultat per aktie var 1,72 kr (2,04).  

 

VD-ord 
”Orderingången i första kvartalet uppgick till 739 Mkr vilket motsvarar en organisk 
utveckling på -4,7 %. Det är framförallt tidsförskjutning av större projekt i Americas 
och en svagare start än förväntat i vissa länder i EMEA som ligger bakom. 

Utvecklingen inom Americas visar en god utveckling i försäljningen av produkter 
och mindre system medan vi bokat något färre större projekt än förväntat under 
första kvartalet. Dock befinner sig antalet offererade projekt fortsatt på en god nivå.  

APAC har visat en stark utveckling i orderingången under kvartalet där alla länder 
bidragit positivt. Drivkrafterna för att investera i miljöförbättrande utrustning 
kvarstår där vi dock kan se att i det korta perspektivet finns ett gap mellan 
myndigheternas ambitioner att minska miljöproblemen och de faktiska investeringar 
som görs i industrin. Vi är beredda att investera i Asien men konstaterar att 
lönsamheten i rörelsesegmentet inte är tillfredsställande. Vi kommer i tillägg till 
redan genomförda åtgärder att ytterligare se över vårt arbetssätt i regionen samt att i 
än högre grad anpassa vårt erbjudande till marknadens förutsättningar.  

Kassaflödet i kvartalet har förbättrats jämfört med samma period föregående år 
framförallt beroende på en lägre nivå på rörelsekapitalet.” 

Sven Kristensson, CEO 
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Koncernens nyckeltal 
 

     
 1 jan – 31 mars Helår april-mars 
Mkr 2016 2015 2015 12 mån 
     
Nettoomsättning 724,7  727,2  3 198,0  3 195,5  
Justerad EBITDA 42,9  50,5  311,0  303,5  
Justerad EBITDA-marginal, %   5,9 6,9 9,7 9,5 
Rörelseresultat 30,8  38,1  242,0  234,7  
Rörelsemarginal, %  4,3 5,2 7,6 7,3 
Justerat rörelseresultat 30,8  38,1  263,1  255,8  
Justerad rörelsemarginal, % 4,3 5,2 8,2 8,0 
Resultat före skatt  28,4  34,8  214,9  208,5  
Resultat efter skatt 20,1  23,9  152,8  149,0  
Resultat per aktie, Kr 1,72  2,04  13,07  12,74  
Avkastning på eget kapital, % 9,5 12,5 19,5 18,1 
Avkastning på operativt kapital, % 8,3 11,4 19,0 17,8 
Nettoskuld   635,6  633,3  
Nettoskuldsättningsgrad, %   75,9 74,3 
Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr   2,0  2,1  
Ränteteckningsgrad   8,9  9,3  
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Utveckling per rörelsesegment 

EMEA 

Orderingång och försäljning utvecklades något svagare under första kvartalet 2016 
jämfört med motsvarande kvartal 2015. De lägre volymerna förklaras delvis av att 
påsken 2016 inföll under mars månad.  
 
Två mellanstora order bokades i kvartalet. Den ena ordern avser en gjuteri-
applikation i Danmark och den andra ett aluminiumsmältverk i Polen. 
 
Rörelsemarginalen minskade något jämfört med jämförelsekvartalet. Minskningen 
beror på en mindre gynnsam produktmix och lägre försäljningsvolym. Som ett 
resultat av genomförda effektiviseringsprogram var även kostnaderna lägre än i 
första kvartalet 2015. 
 
Marknadsläget bedöms som oförändrat med en svag efterfrågan på stora system. 
Basaffären fortsätter att utvecklas väl på den tyska marknaden som hade en fortsatt 
positiv utveckling i kvartalet trots att inga större projekt bokades. 
 
I Norden, Storbritannien/Irland och Nederländerna utvecklades orderingången 
något svagare än motsvarande period 2015. 
 
I Belgien och Frankrike växte orderingången jämfört med första kvartalet 2015. 
Tack vare ordern till ett aluminiumsmältverk hade även Polen hade en positiv 
utveckling av orderingången i kvartalet. 
   

 1 jan- 31 mars Organisk Helår 
april-
mars 

Mkr 2016 2015 tillväxt, % 2015 12 mån 
      

Orderingång 335,0  353,2  -4,7% 1 431,5  1 413,3  
Extern nettoomsättning 322,5  335,7  -3,8% 1 455,8  1 442,6  
Avskrivningar -5,6  -5,5   -21,6  -21,7  
Justerat rörelseresultat 23,7  29,2   168,6  163,1  
Justerad rörelsemarginal, % 7,3  8,7   11,6  11,3  
 

 
Orderingången under kvartalet var 335,0 Mkr, vilket är en minskning med 4,7 
procent justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma kvartal 
föregående år.  

Nettoomsättningen under kvartalet var 322,5 Mkr, vilket är en minskning med 3,8 
procent justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma kvartal 
föregående år.  

Asia Pacific 

Rörelsesegmentet APAC hade en god utveckling under första kvartalet 2016 med en 
orderingång som växte organiskt om 16,0 procent jämfört med motsvarande period 
2015. 
 
Den kinesiska marknaden präglas av ett fortsatt fokus på miljöteknik och luftrening.  
I Indien driver den starka ekonomiska tillväxten industriella investeringar från såväl 
lokala som internationella företag.  
 
Sett till regionen som helhet är den ekonomiska tillväxten relativt svag och de låga 
råvarupriserna fortsätter att påverka orderingången med långa beslutsprocesser och 
förseningar, framför allt vad gäller större projekt. 
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Under kvartalet gjordes en första inbrytning på den växande marknaden för 
luftrening till anläggningar för förbränning av avfall genom en order i Indonesien.  
 
I flera länder märks också en ökande efterfrågan på system för hantering av 
explosionskänsligt damm drivet av ökande medvetenhet efter ett antal omtalade 
olyckor. 
 
I övrigt kännetecknas marknaden av en stark priskonkurrens från såväl 
internationella som lokala aktörer. 
 
I Kina är efterfrågan från bilindustrin fortsatt god. Under kvartalet togs bland annat 
order inom system för hantering av rök från svetsrobotar. Arbetet för att expandera 
på marknaden för luftrening i mindre fjärrvärmeverk har fortsatt i kvartalet. 
 
Indonesien uppvisade i kvartalet en stark tillväxt inom såväl orderingång som 
försäljning.  
 
Även Indien hade en stark tillväxt vad gäller orderingång och försäljning. 
Efterfrågan var särskilt stark inom bilindustrin och relaterad eftermarknad. 
 
I Australien och Thailand fortsatte kostnadsneddragningarna för att anpassa 
organisationen till den svaga marknaden. 
 
 

 1 jan- 31 mars Organisk Helår 
april-
mars 

Mkr 2016 2015 tillväxt, % 2015 12 mån 
      

Orderingång 91,2  82,5  16,0% 360,2  368,9  
Extern nettoomsättning 72,2  67,6  11,5% 362,6  367,2  
Avskrivningar -1,1  -1,6   -5,3  -4,8  
Justerat rörelseresultat -13,2  -6,5   -5,7  -12,4  
Justerad rörelsemarginal, % -18,3  -9,6   -1,6  -3,4  
 
 
Orderingången under kvartalet var 91,2 Mkr, vilket är en ökning med 16,0 procent 
justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma kvartal föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 72,2 Mkr, vilket är en ökning med 11,5 
procent justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma kvartal 
föregående år.  
  
 

Americas 

Americas hade en svag utveckling i första kvartalet 2016. Orderingången minskade 
organiskt med -9,8 procent, främst som ett resultat av utdragna beslutsprocesser vid 
stora projekt. 
 
Marknaden i USA kännetecknas sedan fjärde kvartalet 2015 av viss osäkerhet, men i 
stort är affärsklimatet fortsatt tillfredsställande. Försäljningen av mindre och 
mellanstora system utvecklades väl under kvartalet, medan beslutsprocesserna kring 
de större projekten tenderar att vara mer utdragna än tidigare. 
 
Föreskrifter från den amerikanska miljömyndigheten EPA (United States 
Environmental Protection Agency) fortsätter att ha en positiv påverkan på behovet 
av Nedermans produkter och lösningar. 
 
Nederman har under kvartalet fortsatt expansionen av sitt försäljningsnätverk i USA. 
I kvartalet genomfördes även en utbildning av företagets återförsäljare och 
förbättringar i organisationen för projektförsäljning. 
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Kanada hade en betydligt bättre utveckling i första kvartalet 2016 än i 
jämförelsekvartalet 2015 med tillväxt av såväl orderingång som försäljning. Den 
kanadensiska marknaden hämmas fortsatt av svag investeringsvilja i spåren av låga 
råvarupriser. Trots detta finns det anledning till en försiktig optimism vad gäller 
utvecklingen under året. 
 
I Brasilien var utvecklingen stark under första kvartalet med betydande tillväxt vad 
gäller såväl fakturering som orderingång. Givet ett osäkert politiskt läge och en 
utmanande ekonomisk situation för landet är det i dagsläget svårt att bedöma 
utvecklingen under kommande kvartal. 
 
I Mexiko fortsätter uppbyggnaden av Nedermans försäljningsorganisation 
planenligt. 
 
 

 1 jan- 31 mars Organisk Helår 
april-
mars 

Mkr 2016 2015 tillväxt, % 2015 12 mån 
      

Orderingång 312,6  345,0  -9,8% 1 380,1  1 347,7  
Extern nettoomsättning 330,0  323,9  -1,3% 1 379,6  1 385,7  
Avskrivningar -3,7  -3,0   -12,8  -13,5  
Justerat rörelseresultat 34,4  37,2   163,8  161,0  
Justerad rörelsemarginal, % 10,4  11,5   11,9  11,6  

 
 
Orderingången under kvartalet var 312,6 Mkr, vilket är en minskning med 9,8 
procent justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma kvartal 
föregående år.   
 
Nettoomsättningen under kvartalet var 330,0 Mkr, vilket är en minskning med 1,3 
procent justerat för valutaeffekter och förvärv, jämfört med samma kvartal 
föregående år.  
 

 

Framtidsutsikter 
 
Bedömningen som gjordes avseende EMEA i vår sista rapport kvarstår och betyder 
att vi fortsatt räknar med en begränsad tillväxt i marknaden. 
 
I Americas har Nederman noterat ett starkt kvartal både i Brasilien och Kanada.  
Dock kvarstår bedömningen att det finns risker i dessa råvarutunga ekonomier. 
 
Läget med minskad efterfrågan från vissa segment under sista kvartalet 2015 har till 
stor del stabiliserats under första kvartalet 2016. Trots något mer utdragna 
beslutprocesser avseende större investeringar bedömer vi att det fortfarande finns en 
god efterfrågan i USA. 
 
APAC visade en stark utveckling i orderingången jämfört med samma kvartal 2015. 
Trots detta är läget svårbedömt och marknaden påverkas fortsatt av politisk 
instabilitet och en lägre ekonomisk aktivitet i regionen. Behoven av 
miljöförbättrande investeringar är oförändrad men det tar tid innan det omvandlas 
till verkliga investeringar i industrin. 
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Kvartal 1 

Omsättning och orderingång 

Orderingången under kvartalet var 738,8 Mkr (780,7). Justerat för valutaeffekter 
och förvärv var det en minskning med 4,7 procent jämfört med samma kvartal 
föregående år. 
 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 724,7 Mkr (727,2). Justerat för 
valutaeffekter och förvärv var det en minskning med 1,2 procent jämfört med 
samma kvartal föregående år. 
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Resultat 

Koncernens rörelseresultat för kvartalet var 30,8 Mkr (38,1). Rörelsemarginal 
uppgick till 4,3 procent (5,2).  
 
Resultat före skatt var 28,4 Mkr (34,8). 
Resultat efter skatt var 20,1 Mkr (23,9), vilket gav ett resultat per aktie om 
1,72 kr (2,04). 
 

Kassaflöde och investeringar 

Kvartalets kassaflöde uppgick till -4,2 Mkr (-37,3). Jämfört med motsvarande 
period föregående år har kassaflödet framförallt påverkats positivt av förändringar i 
rörelsekapitalet samt att investeringsnivån var lägre. Rörelseresultatet har bidragit 
något mindre än samma period föregående år.  
 
Bruttoinvesteringarna har under kvartalet uppgått till 8,6 Mkr (21,1). 
 

Övrig finansiell information 

Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 258,1 Mkr i likvida medel och 
ytterligare 109,4 Mkr i outnyttjade checkräkningskrediter. Utöver detta finns ett 
låneutrymme på 350,0 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med SEB och 
ytterligare 268,8 Mkr inom ramen för Nedermans låneavtal med SHB. 
 
Eget kapital i koncernen uppgick den 31 mars 2016 till 852,5 Mkr (791,4). Totalt 
antal utestående aktier vid periodens utgång var 11 681 340. 
 
Koncernens soliditet var 33,3 procent per den 31 mars 2016 (31,8). 
Nettoskuldsättningsgraden, räknat som nettoskulden i förhållande till eget kapital,  
uppgick till 74,3 procent (75,0). 
 

Antal anställda 

Medelantalet anställda under perioden var 1 815 (1 808). Antalet anställda vid 
periodens slut var 1 869 (1 897). 
 
 

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 2015 på sidan 44 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 2015, sidorna 52-56. 
 
 

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. 
 
IFRS 16 ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Än så länge finns ingen 
information om när EU kommer godkänna standarden, varför inget beslut finns om 
när eller hur standarden kommer att tillämpas. Någon utvärdering av effekterna av 
standarden har ännu inte påbörjats. 
 
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 20 april 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   

 



 

      Delårsrapport januari-mars 2016 – www.nedermangroup.com              9 (17) 

 

 

Resultaträkning för koncernen i sammandrag  
     
  1 jan -31 mars Helår   april-mars 
Mkr  2016 2015 2015 12 mån 
      
Nettoomsättning  724,7 727,2 3 198,0 3 195,5 
Kostnad för sålda varor  -475,6 -470,5 -2 070,4 -2 075,5 
Bruttoresultat  249,1 256,7 1 127,6 1 120,0 
      

Försäljningskostnader  -159,8 -161,9 -640,7 -638,6 
Administrationskostnader  -54,4 -51,0 -212,0 -215,4 
Forsknings- och utvecklingskostnader  -2,0 -1,5 -6,4 -6,9 
Förvärvskostnader  - - -1,1 -1,1 
Omstrukturerings- och integrationskostnader  - - -20,0 -20,0 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader  -2,1 -4,2 -5,4 -3,3 
Rörelseresultat  30,8 38,1 242,0 234,7 
      

Finansiella intäkter  2,7 4,3 2,9 1,3 
Finansiella kostnader  -5,1 -7,6 -30,0 -27,5 
Finansnetto  -2,4 -3,3 -27,1 -26,2 
      

Resultat före skatt  28,4 34,8 214,9 208,5 
Skatt  -8,3 -10,9 -62,1 -59,5 
Periodens resultat  20,1 23,9 152,8 149,0 
      
      
Periodens resultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  20,1 23,9 152,8 149,0 
      
Resultat per aktie      
före utspädning (kr)  1,72 2,05 13,08 12,76 
efter utspädning (kr)  1,71 2,04 13,03 12,71 
      

 

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 

        1 jan-31 mars Helår april-mars 
Mkr  2016 2015 2015 12 mån 
      
Periodens resultat  20,1 23,9 152,8 149,0 

      
Övrigt totalresultat      

Poster som inte kan omföras till periodens 
resultat 

     

Omvärdering av förmånsbestämda 
pensionsplaner 

 -1,3 0,4 1,8 0,1 

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras 
till periodens resultat 

 0,3 - -0,5 -0,2 

  -1,0 0,4 1,3 -0,1 
Poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat 

     

Omräkningsdifferenser hänförliga till 
utlandsverksamheter 

 -5,8 33,7 -7,1 -46,6 

Kassaflödessäkringar  1,8 - 1,4 3,2 

Skatt hänförlig till poster som kan omföras till 
periodens resultat 

 -0,4 - -0,3 -0,7 

  -4,4 33,7 -6,0 -44,1 

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt 

     
 -5,4 34,1 -4,7 -44,2 

Summa totalresultat för perioden  14,7 58,0 148,1 104,8 

      Periodens totalresultat hänförligt till:      
Moderföretagets aktieägare  14,7 58,0 148,1 104,8 
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Finansiell ställning för koncernen i sammandrag 
     
  31 mars  31 mars  31 dec 
Mkr NOT 2016 2015 2015 
Tillgångar     
Goodwill  682,8 671,1 688,6 
Övriga immateriella anläggningstillgångar  103,7 89,4 102,4 
Materiella anläggningstillgångar  257,5 264,8 262,8 
Långfristiga fordringar  5,1 6,3 5,1 
Uppskjutna skattefordringar  80,1 95,0 76,3 
Summa anläggningstillgångar  1 129,2 1 126,6 1 135,2 
     
Varulager  353,2 355,9 330,7 
Kundfordringar 1 519,8 529,1 538,8 
Övriga kortfristiga fordringar 1 299,8 172,2 299,7 
Likvida medel 1 258,1 306,0 261,4 
Summa omsättningstillgångar  1 430,9 1 363,2 1 430,6 
Summa tillgångar  2 560,1 2 489,8 2 565,8 
     
     
Eget kapital  852,5 791,4 837,1 
     
Skulder     
Långfristiga räntebärande skulder 1 782,1 757,7 788,2 
Övriga långfristiga skulder  1,2 1,5 1,2 
Avsättning till pensioner  109,0 110,3 107,7 
Övriga avsättningar  8,3 12,0 8,2 
Uppskjutna skatteskulder  28,8 17,9 29,8 
Summa långfristiga skulder  929,4 899,4 935,1 
     
Kortfristiga räntebärande skulder 1 0,3 31,4 1,1 
Leverantörsskulder 1 338,6 344,9 362,1 
Övriga kortfristiga skulder  1 399,7 383,3 384,3 
Avsättningar  39,6 39,4 46,1 
Summa kortfristiga skulder  778,2 799,0 793,6 
Summa skulder  1 707,6 1 698,4 1 728,7 
Summa eget kapital och skulder  2 560,1 2 489,8 2 565,8 
     
 

 

Förändring i koncernens eget kapital i sammandrag 
  

 31 mars 31 mars  31 dec 
Mkr 2016 2015    2015 

   
Ingående eget kapital periodens början 837,1 733,3 733,3 

Periodens resultat 20,1 23,9 152,8 
Övrigt totalresultat    
Årets förändring av omräkningsreserv -5,8 33,7 -7,1 
Kassaflödessäkringar efter skatt 1,4 - 1,1 
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt -1,0 0,4 1,3 
Summa övrigt totalresultat för året -5,4 34,1 -4,7 
Summa totalresultat för året 14,7 58,0 148,1 
Transaktioner med koncernens ägare    
Utdelning - - -46,7 
Aktierelaterade ersättningar 0,7 0,2 2,4 

Utgående eget kapital periodens slut 852,5 791,4 837,1 
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 
 
 1 jan-31 mars Helår april-mars 
Mkr 2016 2015 2015 12 mån 
     
Rörelseresultat 30,8 38,1 242,0 234,7 
Justering för:     
    Avskrivningar på anläggningstillgångar 12,1 12,4 47,9 47,6 
    Övriga justeringar -6,0 -3,2 1,4 -1,4 
Erhållen och betald ränta -2,6 -7,0 -25,7 -21,3 
Betald skatt -10,2 -14,4 -60,8 -56,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 24,1 25,9 204,8 203,0 
förändringar i rörelsekapital     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -18,1 -35,2 -124,1 -107,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,0 -9,3 80,7 96,0 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -9,3 -20,2 -63,6 -52,7 
Förvärv - - -43,2 -43,2 
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -3,3 -29,5 -26,1 0,1 
Utdelning - - -46,7 -46,7 
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -0,9 -7,8 4,4 11,3 
Periodens kassaflöde -4,2 -37,3 -68,4 -35,3 
Likvida medel vid periodens början 261,4 325,0 325,0 261,4 
Omräkningsdifferenser 0,9 18,3 4,8 -12,6 
Likvida medel vid periodens slut 258,1 306,0 261,4 213,5 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

 1 jan – 31 mars Helår april-mars 
Mkr 2016 2015 2015 12 mån 
     
Rörelseresultat -16,6 -20,4 -68,1 -64,3 

Resultat aktier i dotterbolag - -0,3 174,3 174,6 

Övriga finansiella intäkter och kostnader -1,2 -2,1 5,2 6,1 

Resultat efter finansnetto -17,8 -22,8 111,4 116,4 
     

Bokslutsdispositioner - - 82,7 82,7 
Resultat före skatt -17,8 -22,8 194,1 199,1 
     

Skatt - - 1,0 1,0 
Periodens resultat -17,8 -22,8 195,1 200,1 

     

     

     

Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag 
    
 1 jan – 31 mars Helår april-mars  
Mkr 2016 2015 2015 12 mån 
     
Periodens resultat -17,8 -22,8 195,1 200,1 
     
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 -17,8 -22,8 195,1 200,1 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 
    
 31 mars 31 mars 

 
31 dec 

Mkr 2016 2015 2015 
Tillgångar    
Summa anläggningstillgångar 1 460,2 1 394,4 1 472,1 
Summa omsättningstillgångar 446,8 266,5 354,1 
Summa tillgångar 1 907,0 1 660,9 1 826,2 
    
    
Eget kapital  698,4 542,1 715,5 
    
Skulder    
Summa långfristiga skulder 781,1 755,8 787,2 
Summa kortfristiga skulder 427,5 363,0 323,5 
Summa skulder 1 208,6 1 118,8 1 110,7 
Summa eget kapital och skulder 1 907,0 1 660,9 1 826,2 
    
    

 

Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag 
 31 mars 31 mars 31 dec 
Mkr 2016 2015 2015 

Ingående eget kapital 1 januari 715,5 564,7 564,7 

Periodens resultat -17,8 -22,8 195,1 
Övrigt totalresultat    
Summa övrigt totalresultat för året - - - 
Summa totalresultat för året -17,8 -22,8 195,1 
Transaktioner med ägare    
Utdelning - - -46,7 
Aktierelaterade ersättningar 0,7 0,2 2,4 
Utgående eget kapital vid periodens slut 698,4 542,1 715,5 
    
    

  

Närståendetransaktioner hos moderbolaget 
    
Mkr 2016    
Dotterföretag    
Nettoomsättning 6,9   
Finansiella intäkter och kostnader 1,5   
Fordringar per 31 mars 850,1   
Skulder per 31 mars 401,9   
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NOT 1 Verkligt värde och redovisat i balansräkningen 
31 mars 2016 

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   

- 519,8 519,8 
Valutaterminer *)   

3,9 - 3,9 
Övriga kortfristiga fordringar   

- 218,8 218,8 
Likvida medel   

- 258,1 258,1 
Summa  

 
3,9 996,7 1 000,6 

  
 

   Finansiell leasingskuld   
- 0,8 0,8 

Banklån   
- 781,6 781,6 

Leverantörsskulder   
- 338,6 338,6 

Valutaterminer *)    
0,3 - 0,3 

Övriga kortfristiga skulder    - 358,4 358,4 
Summa   

0,3 1 479,4 1 479,7 
   

 
   

 *) 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 2015.  
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Segmentredovisning 

 

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

 
 1 jan - 31 mars Helår april-mars 

Mkr 2016 2015 2015 12 mån 
EMEA     
Orderingång 335,0  353,2  1 431,5  1 413,3  
Extern nettoomsättning 322,5  335,7  1 455,8  1 442,6  
Avskrivningar -5,6  -5,5  -21,6  -21,7  
Justerat rörelseresultat 23,7  29,2  168,6  163,1  
Justerad rörelsemarginal, % 7,3  8,7  11,6  11,3  
     
Asia Pacific     
Orderingång 91,2  82,5  360,2  368,9  
Extern nettoomsättning 72,2  67,6  362,6  367,2  
Avskrivningar -1,1  -1,6  -5,3  -4,8  
Justerat rörelseresultat -13,2  -6,5  -5,7  -12,4  
Justerad rörelsemarginal, % -18,3  -9,6  -1,6  -3,4  
     
Americas     
Orderingång 312,6  345,0  1 380,1  1 347,7  
Extern nettoomsättning 330,0  323,9  1 379,6  1 385,7  
Avskrivningar -3,7  -3,0  -12,8  -13,5  
Justerat rörelseresultat 34,4  37,2  163,8  161,0  
Justerad rörelsemarginal, % 10,4  11,5  11,9  11,6  

Övrigt-ofördelat 
    

Avskrivningar -1,7  -2,3  -8,2  -7,6  
Justerat rörelseresultat -14,1  -21,8  -63,6  -55,9  
     
Koncernen     
Orderingång 738,8  780,7  3 171,8  3 129,9  
Nettoomsättning 724,7  727,2  3 198,0  3 195,5  
Avskrivningar -12,1  -12,4  -47,9  -47,6  
Justerat rörelseresultat 30,8  38,1  263,1  255,8  
Förvärvskostnader - - -1,1  -1,1  
Omstruktureringskostnader - - -20,0  -20,0  
Rörelseresultat  30,8  38,1  242,0  234,7  
Resultat före skatt 28,4  34,8  214,9  208,5  
Resultat efter skatt 20,1  23,9  152,8  149,0  
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Inbjudan till telefonkonferens  

En telefonkonferens avseende rapporten hålls, på engelska, idag onsdagen den 20 
april klockan 17.30. Nedermans VD och koncernchef Sven Kristensson samt CFO 
Stefan Fristedt presenterar rapporten och svarar på frågor. 

  

För att delta i konferensen ring 08-566 426 65. Konferensen kommer också att 
sändas via Internet.  

 

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

 

Datum för finansiell rapportering 

 
Kvartalsrapport 2 12 juli 2016 
Kvartalsrapport 3 19 oktober 2016 
 
 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Nederman-
ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att 
förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga kan 
ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsenligt jämfört med vad som 
framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade 
förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav 
och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. 

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016 kl 16.00.  

 
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.nedermangroup.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 Stockholm Mid Caplista, har cirka 1 900 anställda och 
omsätter cirka tre miljarder kr. 
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Definitioner 

 
Avkastning på eget kapital  Nettoskuldsättningsgrad 
Årets resultat efter skatt dividerat med 
genomsnittligt eget kapital. 

Nettoskuld dividerat med eget kapital. 

 
  
Avkastning på operativt kapital 
 

Operativt kapital 
 Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittligt 

operativt kapital. 
 

Eget kapital plus nettoskuld. 
 

  
EBITDA 
 

Resultat per aktie (före utspädning) 
 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. 

 
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. 

  
EBITDA-marginal 
 

Resultat per aktie (efter utspädning) 
EBITDA i procent av nettoomsättningen. 

 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier 
med tillägg för genomsnittligt antal konvertibler och 
optioner, beräknat i enlighet med IAS 33. 
 

  
Justerad EBITDA 
 

Ränteteckningsgrad 
 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, 

exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader. 
 

Resultat före skatt med återläggning av finansiella 
kostnader i förhållande till finansiella kostnader.  
 

  
Justerad EBITDA-marginal 
 

Rörelseresultat 
 Justerad EBITDA i procent av omsättningen. 

 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar. 
 

  
Justerat rörelseresultat Rörelsemarginal 

 Rörelseresultat exklusive förvärvs- och 
omstruktureringskostnader. 
 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 
 

  
Justerad rörelsemarginal 
 

Soliditet 
 Justerat rörelseresultat i procent av 

nettoomsättningen.  
 

Eget kapital dividerat med totala tillgångar 
(balansomslutning). 
 

  
Nettoskuld 
 

Årsgenomsnitt 
 Räntebärande skulder (inklusive pensioner) minus 

likvida medel. 
Genomsnitt av ingående balans och utgående balans 
vid året. 

 


