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Denna delårsredogörelse är upprättad enligt NASDAQ-OMX vägledning för upprättande av delårsredogörelse.  

Vår certified advisor är Avanza bank 

Delårsredogörelsen är ej granskad av bolagets revisorer. 

 

 

VÅRT ÅTGÄRDSPROGRAM LÖPER ENLIGT PLAN 

Nordic Flanges Group är en tillverkare av flänsar, vi har även ett kompletterande sortiment av importerade 

flänsat samt produktion av kundspecifika produkter. Vårt åtgärdsprogram, att skapa tillväxt under lönsamhet i 

samtliga verksamheter, gav  fortsatt positiv resultatutveckling. Att resultatutvecklingen är blygsam beror på 

låg orderingång och att vi tar alla strukturkostnader löpande. Varför vi inte heller gör några utfästelser för 

årets sista kvartal.  

 

En viktig del i åtgärdsprogrammet är att samordna processer och systemutnyttjande för att få ett flexibelt 

resursutnyttjande mellan alla våra verksamheter. Vartefter vi genomför programmet kommer ytterligare 

samordningsvinster i form av effektivitet och ökad flexibilitet. 

 

Arbetet med samordning och kunderbjudande sker framåtriktat och målinriktat för att säkerställa vår framtid. 

Genom att uppfylla våra kunders krav på kvalitet, korta leveranstider och hög leveransprecision får vi goda 

tillväxtmöjligheter, både på våra hemmamarknader och för export. 

SAMMANFATTANDE RESULTATRÄKNINGAR 

Mkr 
2016 

jul-sept 
2015 

jul-sept 
2016 

jan-sept 
2015 

jan-dec 
Nettoomsättning 49,3 56,6 168,1 244,2 
EBITDA 5,4 6,7 12,0 11,9 
(% av nettoomsättningen) 11,0% 11,9% 7,2% 4,9% 
EBIT 2,0 2,8 1,5 -3,7 
(% av nettoomsättningen) 4,1% 4,9% 0,9% -1,5% 
Periodens resultat 0,9 1,4 -2,1 -3,9 
(% av nettoomsättningen) 1,7% 2,4 -1,2% -1,6% 

 

NYCKELDATA 

 
2016 

jul-sept 
2015 

jul-sept 
2016 

jan-sept 
2015 

jan-dec 
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,03 -0,04 -0,07 
Eget kapital per aktie, kronor 1,80 1,85 1,80 1,80 
Soliditet, % 49,3% 45,7% 49,3% 47,7% 
Eget kapital, Mkr 94,5 96,8 94,5 94,5 
Räntebärande nettoskuld, Mkr 58,5 63,8 58,5 61,5 
Räntebärande nettoskuld exkl. 
finansiellt 
klassade hyresavtal, Mkr 

15,6 15,3 15,6 14,8 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,7 0,6 0,7 
Antal anställda vid periodens slut 118 121 118 118 
 

 

 

Lotta Stalin, VD 


