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Bokslutskommuniké januari – december 2019
Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2019 års
bokslutskommuniké.
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)

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef
Om bolaget:
Nordic Flanges Group 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. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och
utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade
industrisegment.
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