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Vårt åtgärdsprogram ger önskad effekt.    Efter tre positiva kvartal kan vi rapportera ett 2016 

där vi lyckats uppnå vårt mål; att för helåret göra ett positivt resultat.  

Vi har fokuserat på lönsamhet före volym. De delar av sortimentet som inte bidragit till 

lönsamheten har prioriterats ned. Resultatförbättringen kommer framförallt från 

kostnadsbesparingar inom administration samt bättre systemutnyttjande. Dessutom har vi 

förändrat vårt sortiment vilket i Q4 möjliggjorde en större lagerutförsäljning. Slutligen har 

Finlands förbättrade försäljning av våra kundspecifika produkter gett ett avgörande bidrag till 

lönsamhetsutvecklingen. 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Efter att framgångsrikt genomfört nödvändiga strukturförändringar under 2016 är vi nu 

försiktigt optimistiska inför 2017. Vi ser möjlighet för tillväxt inom alla våra verksamheter 

och på alla våra marknader. Varför vårt mål för 2017 är att fortsatt fokusera på att återta 

marknadsandelar inom de segment där vi är konkurrenskraftiga. På så sätt kan vi närma oss 

våra övergripande lönsamhetsmål. Vi skall uthålligt och under tillväxt leverera ett stabilt 

positivt resultat. 

En förutsättning för framgångsrikt förändringsarbete är att det drivs utifrån våra kunders 

behov. Därför har vi har under 2016 genomfört kundundersökningar som nu resulterat i ett 

förändrat kunderbjudande och i hur vi arbetar. Under 2017 kommer de att innebära ytterligare 

förändringar för en förbättrad servicegrad. Vi kommer framförallt skärpa vårt kunderbjudande 

avseende konkurrenskraftigt sortiment, ledtider och administrativ kvalitet. Som ett led i ovan 

kommer vi ytterligare utveckla vår lagerstyrning och sortimentstrategi. Därför bygger vi nu 

upp en lagerhållning av flänsar även i Finland, detta för bättre och snabbare kunna betjäna 

våra Finska kunder. Slutligen är det vår förhoppning att den konjunkturförbättring vi under 

hösten sett i Finland nu fortsätter.  

Lotta Stalin  

VD 

KONCERNENS VERKSAMHET 

NETTOOMSÄTTNING 

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 49,9 (59,1) miljoner kronor, en 

minskning med 15,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 

uppgick netto-omsättningen till 218,0 (244,2) miljoner kronor, en minskning med 10,8 

procent jämfört med motsvarande period föregående år. 



RESULTAT OCH MARGINALER  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för kvartalet till 4,7 (-1,5) miljoner 

kronor. EBITDA-marginalen uppgick till 9,4 (-2,5) procent. För året uppgick EBITDA till 

16,7 (11,9) miljoner kronor, motsvarande en marginal om 7,7 (4,9) procent. I årets EBITDA 

ingår strukturkostnader om netto -4,5 miljoner kronor, (i föregående års EBITDA ingår poster 

av engångskaraktär om netto 0,4 miljoner kronor). Rensat kostnaderna av engångskaraktär 

skulle EBITDA ha varit 21,2 (11,5) miljoner kronor. 

   Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 

uppgick för det fjärde kvartalet till 1,3 (-5,0) miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITA-

marginal om 2,7 (-8,4) procent. 

   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,3 (-5,3) miljoner kronor för fjärde kvartalet. 

Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 (-9,0) procent.  

   Det fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till 2,3 (–1,9) miljoner kronor. För helåret 

uppgick resultat efter skatt till 0,2 (–3,9) miljoner kronor.  

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR  

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under 

fjärde kvartalet till 1,1 (1,1) miljoner kronor. Under året har 6,2 (4,7) miljoner kronor 

investerats i materiella och immateriella anläggningstillgångar.  

   Fjärde kvartalets avskrivningar uppgick till 3,4 (3,8) miljoner kronor, varav 0,1 (0,3) 

miljoner kronor avser avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningar för 

året uppgick till 14,0 (15,7) miljoner kronor, av vilka 0,3 (1,3) avsåg immateriella 

anläggningstillgångar. 

ÖVRIG VÄSENTLIG INFORMATION  

MODERBOLAGET  

Moderbolaget hade en omsättning på 0,9 (1,6) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 

2016. Denna omsättning är helt baserad på fakturering av managementtjänster till 

dotterbolagen. Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till 1,3 (1,5) miljoner kronor, 

inkluderande koncernbidrag. Moderbolaget hade vid periodens slut inga anställda. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

Tillverkade produkter ingår ofta som delkomponenter i större investeringsprojekt som i tider 

av ekonomisk osäkerhet minskar i omfattning. Varför samtliga dotterbolag i koncernen 

påverkas av industrikonjunkturen i stort. Dotterbolagens verksamhet ger upphov till risker 

som orsakas av förändringar av priser på marknadsnoterade råvaror, huvudsakligen stål, 

nickel och andra legeringsmetaller i rostfritt stål. Under året som gått har priserna fluktuerat 

men visat en uppåtgående trend. Den fortsatta utvecklingen är svår att förutsäga.  

   Framförallt vår aluminiumverksamhet påverkas av snabba uppgångar eller nedgångar i 

priset, 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 årsredovisning 2016, som 

finns tillgänglig på vår hemsida 27 mars 2017.  

UTDELNINGSFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN  

Årsstämman kommer att hållas 27 april i företagets lokaler i Bromma. Styrelsen föreslår till 

årsstämman att utdelning lämnas för räkenskapsåret januari – december 2016 med 0,03 

kronor/aktie. 

KONCERNENS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-PRINCIPER  

Delårsrapport 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   

Extra bolagsstämma hölls angående emittering av teckningsoptioner till VD, stämman 

godkände styrelsens förslag. Koncernen hade ett positivt resultat i januari. Efter en lång 

sökprocess har Marita Sjödin rekryterats som platschef till vår svenska fabrik i Själevad. 

Marita kommer närmast från posten som VD hos Sanco i Örnsköldsvik AB. 

Nordic Flanges Group AB (publ) 

Stockholm den 27 februari 2017 

Styrelsen 

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets certified 

adviser är Avanza Bank, tel. 08-562 250 00. 

Kommuniké i sin helhelt finns tillgänglig på företagets hemsida www.nordicflanges.se 

 

http://www.nordicflanges.se/

