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• Nettoomsättningen uppgick till 52,3 (55,8) MSEK 
• Första kvartalet hade en något svagare inledande efterfrågan och gav en minskad försäljning 

gentemot Q1 2019. Minskningen var primärt drivet av en svagare inledning av året i Sverige  
• EBITDA uppgick till 3,0 (-0,2) MSEK vilket motsvarar en marginal på 5,7 (-0,3) procent. Justerat för 

engångskostnader är EBITDA 3,0 (1,5) MSEK med en marginal på 5,7 (2,7) procent.  
• Orealiserade valutaomräkningar i resultat före skatt, motverkas av motsvarande omräkningar i 

eget kapital och medför att egna kapitalet (54,5 MSEK) är oförändrat under perioden. 
• Resultat efter skatt uppgick till -3,1 (-4,3) MSEK. Justerat för engångskostnader är resultatet -3,1 (-

2,7) MSEK. 
 

SAMMANFATTANDE RESULTATRÄKNINGAR       
  2020 2019 2019 

Mkr jan-mar jan-mar jan-dec 

Nettoomsättning 52,3 55,8 208,2 

EBITDA 3,0 -0,2 -1,6 

(% av nettoomsättningen) 5,7 % -0,3 % -0,8 % 

EBIT 0,2 -2,9 -12,7 

(% av nettoomsättningen) 0,4 % -5,2 % -6,1 % 

Periodens resultat -3,1 -4,3 -16,5 

(% av nettoomsättningen) -6,0 % -7,7% -7,9 % 

        

NYCKELDATA 2020 2019 2019 

  jan-mar jan-mar jan-dec 

Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,08 -0,32 

Eget kapital per aktie, kronor 1,03 1,27 1,03 

Soliditet, % 38,2 % 38,6 % 38,3 % 

Eget kapital, Mkr 54,5 66,4 54,5 

Räntebärande nettoskuld, Mkr 50,3 60,7 52,2 



Räntebärande nettoskuld, exkl. finansiellt klassade hyresavtal, 
Mkr 23,8 29,9 24,9 

Tillgångar 142,7 172,0 142,2 

Skulder (främmande kapital) 88,2 105,6 87,7 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,0 

Antal anställda vid periodens slut 110 114 109 

 
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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Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 23 april 2020 klockan 09:00.  

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth 
Market, Stockholm.  
 
Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se 
 


