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NORDIC FLANGES GROUP 

Nordic Flanges är den ledande leverantören av 

industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med 

marknadens bästa kundservice leverera 

flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att 

uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, 

flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat 

på både egenproducerade och handlade produkter 

med kundanpassade logistiklösningar. 

Vår egenproduktion av flänsar sker i tre fabriker: 

• I Själevad producerar vi flänsar i rostfritt, 
syrafast och titan. Vi tillverkar våra ämnen i 
egen smedja. Fabriken är bl.a. NORSOK-
certifierad 

• I Kronoby, Finland gjuter vi aluminiumflänsar  

• I Kalajoki, Finland producerar vi flänsar i kolstål 
och specialflänsar i rostfritt, samt 
kundspecifika komponenter till industrin 
 

 

KONTAKTINFORMATION 

Frederik von Sterneck 

VD och Koncernchef 

0706-55 46 26 

 
Nordic Flanges Group AB (publ.)  
Herkulesgatan 14 
111 52 Stockholm 
Organisationsnummer: 556674–1749 
 
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX First 
North.  
Bolagets certified adviser är Mangold 
Fondkommission AB. 

KALENDARIUM 
 
Årsredovisning 2019         30 mars 2020 
Kvartalsinformation, jan– mar 2020         23 april 2020  
Årsstämma                        7 maj 2020 
 
 

Årsredovisning 2019 publiceras 30 mars 2020 och hålls tillgänglig för allmänheten i Nordic Flanges Group AB:s lokaler i Stockholm och på företagets 
hemsida. 
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ANDRA HALVÅRET 2019 

• Omsättningen uppgick till 95,6 (103,8) MSEK 

• Årets sista halvår hade en svagare efterfrågan än föregående år och gav en minskad försäljning som följd  

• EBITDA uppgick till -2,5 (-1,4), vilket motsvarar en marginal på -2,6 (-1,3) procent 

• Resultat efter skatt uppgick till -9,7 (-8,8) MSEK 

 

 
HELÅRET 2019 

• Omsättningen uppgick till 208,2 (206,7) MSEK vilket motsvarar en ökning om 0,7 procent 

• EBITDA uppgick till -1,6 (6,8) MSEK, motsvarande en marginal på -0,8 (3,3) procent. I årets EBITDA ingår 

strukturkostnader om netto -3,3 (-2,8) MSEK. Rensat för extraordinära poster av engångskaraktär är 

EBITDA 1,7 (9,6) MSEK  

• Under året har ett nytt affärssystem (MONITOR) implementerats i koncernens samtliga bolag 

• Vårt centrallager i Järna har flyttats till fabriken i Själevad 

• Vi har under året förstärkt bolagen med en ny kvalitetschef  

• Resultat efter skatt uppgick till -16,5 (-11,3) MSEK. Rensat för samtliga extraordinära poster av 

engångskaraktär blev resultatet -13,2 (-8,5) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,22) 
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Vårt ökade fokus på marknadsnärvaro har fortsatt 

visat effekt. Under 2019 ökade försäljningen i 

koncernen, trots ett svagt andra halvår. Detta i 

kombination med ökade leveranser till OEM-kunder 

och kunder inom segmentet Oil & Gas kommer 

gradvis att öka lönsamheten. 

Baserat på vårt införande av ett nytt affärssystem 

(MONITOR), som ger oss bättre analysmöjligheter, 

startade vi under andra halvåret 2019 ett omfattande 

förbättringsprogram som kommer att ge utdelning 

under 2020. Analyserna har initialt givit 

nedskrivningar av lager och engångsposter som 

belastar 2019, t.ex. flytten av vårt centrallager från 

Järna till Örnsköldsvik. Flytten har inneburit både 

optimering och effektivisering av logistiken samt 

kostnadsbesparingar för koncernen.  

Koncernens EBIT inklusive engångskostnader 

redovisas till -12,7 mot -6,2 MSEK föregående år. 

Huvudposterna är nedskrivningen av Östra Göinge 

Fastigheter, nedskrivning av lager samt 

implementationen av Monitor. 

I planen för att nå långsiktig lönsamhet har det 

ingått att nyckelposter bemannas med rätt 

kompetens. Detta har genomförts under 2018 och 

2019 och ger redan effekt. Rekryteringarna är ett led 

i att öka effektiviteten i våra fabriker och vårt 

säljarbete. Vi har bl.a. tillsatt en ny kvalitetschef för 

koncernen samt omorganiserat försäljningen i 

Finland.  

Vår nya koncernstruktur och vårt intensiva 

marknadsarbete i kombination med vårt omfattande 

effektivitetsprogram beräknas ge en klar 

resultatförbättring löpande under 2020. 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Vår fokusering på bättre produktionseffektivitet 

skall genomsyra koncernen för att förbättra vår 

konkurrenskraft.  

Vårt mål för 2020 är att fortsatt fokusera på att 

återta och vinna nya marknadsandelar inom 

segment där vi avser att vara konkurrenskraftiga.  

Antalet OEM kunder ökar stadigt i koncernen. Vi ser 

även en ökad efterfrågan på våra högkvalitativa 

produkter inom sektorer såsom tex Oil & Gas.  Vi har 

förbättrat vår marknadsnärvaro i dessa segment och 

ser vi positivt inför 2020. Vi skall uthålligt och under 

tillväxt leverera ett stabilt positivt resultat samt 

uppnå våra lönsamhetsmål. 

En förutsättning för framgångsrikt 

förändringsarbete är att det drivs utifrån våra 

kunders behov. Med gott resultat har vi fortsatt att 

förbättra vår servicegrad med vårt koncept Nordic 

Quality. Med våra ledord innovation, hela vägen, 

tillsammans skall samtliga koncernens kunder märka 

en markant skillnad i hur vi tar hand om vår kund, 

från första kontakten till slutleverans. Under hösten 

kommer vi åter att arrangera Pipe Days i fabriken i 

Örnsköldsvik. Ett uppskattat arrangemang med 

inbjudna kunder och utvalda föredragshållare. Under 

två dagar skall våra kunder få en utökad kunskap om 

våra produkter, vår produktion och 

branschorienterad information.  

Vi fortsätter att utöka vår marknadsnärvaro med 

bl.a. riktade besök hos nya OEM kunder och kunder 

inom segmentet Oil & Gas i Europa, USA och Kanada. 

Nya investeringar planeras för att kunna tillgodose 

nya och större OEM kunders behov. Vår förbättrade 

sortimentstrategi i kombination med effektiviserad 

logistiklösning har blivit en klar förbättring för våra 

kunder i form av högre leveranssäkerhet och bättre 

tillgänglighet.  

Koncernen följer Corona situationen löpande och 

vidtar nödvändiga åtgärder. 

 
Frederik von Sterneck 
VD och Koncernchef 
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NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för andra halvåret 2019 uppgick 
till 95,7 (103,8) MSEK, en minskning med 7,8 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. För 
helåret uppgick nettoomsättningen till 208,2 (206,7) 
MSEK, en ökning med 0,7 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. 
 

RESULTAT OCH MARGINALER 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick för andra halvåret till -2,5 (-1,4) MSEK. 
EBITDA-marginalen uppgick till -2,7 (-1,3) procent.  
 

För året uppgick EBITDA till -1,6 (6,8) MSEK, 
motsvarande en marginal om -0,8 (3,3) procent. I 
årets EBITDA ingår strukturkostnader om netto -3,3 (-
2,8) MSEK. Rensat för kostnaderna av 
engångskaraktär skulle EBITDA ha varit 1,7 (9,6) 
MSEK. 
 

Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick för det andra 
halvåret till -7,8 (-6,6) MSEK, vilket motsvarar en 
EBITA-marginal om -6,3 (-6,3) procent. EBITA för 
helåret blev -12,0 (-6,0) MSEK med EBITA-marginal om 
-5,8 (-2,9) procent. 
 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-6,7) MSEK 
för andra halvåret. Rörelsemarginalen uppgick till  
-8,5 (-6,5) procent. EBIT för helåret blev -12,7 (-6,2) 
MSEK med en rörelsemarginal om -6,1 (-3,0) procent. 
 

Det andra halvårets resultat efter skatt uppgick till 
 -9,8 (-8,8) MSEK. För helåret uppgick resultat efter 
skatt till -16,5 (-11,3) MSEK. Rensat för samtliga 
extraordinära poster av engångskaraktär blev 
resultatet  
-13,2 (-8,5) MSEK. 
 

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
Koncernens investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgick under 
andra halvåret till 1,7 (0,6) MSEK. Under året har 6,3 
(8,1) MSEK investerats i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. 
 

Andra halvårets avskrivningar uppgick till 5,6 (5,3) 
MSEK, varav 0,3 (0,1) MSEK avser avskrivningar på 
immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningar för 
året uppgick till 11,0 (11,0) MSEK, av vilka 0,6 (0,2) 
avsåg immateriella anläggningstillgångar. 
 

 

 
VÄSENTLIG INFORMATION MODERBOLAGET 
Moderbolaget hade en omsättning på 6,2 (5,2) MSEK 
under andra halvåret 2019. Denna omsättning är helt 
baserad på fakturering av managementtjänster till 
dotterbolagen. Resultat efter skatt uppgick under 
andra halvåret till 1,9 (1,1) MSEK, inkluderande 
koncernbidrag. Moderbolaget hade vid periodens 
slut 3 (1) anställd.  
 

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Tillverkade produkter ingår ofta som 
delkomponenter i större investeringsprojekt. 
Dotterbolagens verksamhet ger upphov till risker 
som orsakas av förändringar av priser på 
marknadsnoterade råvaror, huvudsakligen stål, 
aluminium, nickel och andra legeringsmetaller i 
rostfritt stål. Under året som gått har priserna 
fluktuerat. Den fortsatta utvecklingen är svår att 
förutsäga. 
 

Framförallt vår aluminiumverksamhet påverkas av 
snabba uppgångar eller nedgångar i materialpriset, 
då man arbetar med prislistor som förändras månads- 
eller kvartalsvis. Nordic Flanges Group arbetar aktivt 
med att hålla kuranta lager och med att minimera 
lagerbindningen i syfte att minska risken för negativa 
effekter från förändringar i råmaterialpriser. För 
övriga finansiella risker hänvisas till Nordic Flanges 
Groups hemsida, www.nordicflagnes.com. 
 

ÅRSSTÄMMAN 
Årsstämman kommer att hållas 7 maj.  
 

KONCERNENS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER  
Bokslutskommuniké för koncernen har upprättats i 
enlighet med tillämpliga delar av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG  
Mikael Eriksson tillträder som ny CFO i koncernen 1 
april 2020 
 
 

Nordic Flanges Group AB (publ.) 
Styrelsen 
Stockholm den 17 mars 2020
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ANTAL AKTIER EFTER UTSPÄDNING 
Antal aktier efter årets slut med beaktande av 
utspädningseffekt på utestående teckningsoptioner etc. 
 
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, % 
Årets resultat enligt resultaträkningen i procent av 
genomsnittligt eget kapital, beräknat på rullande 12 
månader. 
 
AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, % 
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat på 
rullande 12 månader. 
 
BRUTTORESULTAT 
Nettoomsättning minskad med kostnad för sålda varor. 
 
BRUTTOMARGINAL, % 
Bruttoresultat i procent av årets nettoomsättning. 
 
EBIT 
Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. 
 
EBIT MARGINAL, % 
EBIT i procent av årets nettoomsättning. 
 
EBITA 
Rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och 
nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar. 
 
EBITA MARGINAL % 
EBITA i procent av årets nettoomsättning. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och 
nedskrivningar. 
 
EBITDA MARGINAL, % 
EBITDA i procent av årets nettoomsättning. 
 
EGET KAPITAL PER AKTIE 
Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande 
inflytande vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
periodens slut. 
 
GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER, FÖRE UTSPÄDNING  
Det vägda antalet aktier under året med hänsyn taget till 
under perioden genomförda nyemissioner. 
 
GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER, EFTER UTSPÄDNING  

Det vägda antalet aktier under året med hänsyn taget till 
under perioden genomförda nyemissioner, efter 
utspädning. 
 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Rörelsens kassaflöde, efter förändring av rörelsekapital. 
 
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET, 
PER AKTIE 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 
vägt genomsnittligt antal aktier. 
 
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET, 
PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 
vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning. 
 
MEDARBETARE 
Antal medarbetare vid periodens slut. Antal medarbetare 
beräknat utifrån arbetad heltid vid periodens slut. 
 
NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR  
Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital. 
 
PERIODENS RESULTAT  
Resultat efter skatt. 
 
RESULTAT PER AKTIE, FÖRE UTSPÄDNING 
Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Nordic 
Flanges Group AB dividerat med vägt genom snittligt antal 
aktier. 
 
RESULTAT PER AKTIE, EFTER UTSPÄDNING 
Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Nordic 
Flanges Group dividerat med antal aktier efter utspädning. 
 
RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD 
Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande 
tillgångar inklusive likvida medel. 
 
RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD EXKL FINANSIELLT 
KLASSADE HYRESAVTAL 
Räntebärande nettoskuld minus skulder hänförliga till 
hyresavtal, som definierats som finansiella leasingavtal 
enligt IAS 17. 
 
SOLIDITET, % 
Eget kapital i procent av balans omslutningen. 
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SYSSELSATT KAPITAL 
Balansomslutning minskad med icke räntebärande 
skulder. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av 
moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står. 
 
Stockholm den 17 mars 2020 
 

 
Frederik von Sterneck 
Koncernchef och VD 
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Nordic Flanges Group AB (publ.) 
Herkulesgatan 14 
111 52 Stockholm 

 


