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Starka tillväxtsignaler, upprampning och hög orderstock i spåren av Covid-19
•
•

•

•

•

Nettoomsättningen uppgick till 89,0 (110,3) MSEK
Minskningen härrör framförallt från effekterna av Covid-19 och främst hos större
kunder i Finland, sannolikt relaterat till de relativt hårdare restriktionerna där, med
en mer påtagligt effekt fr o m 4Q-2020, men som delvis har kompenserats av nya
OEM kunder och exportordrar. En trend vi nu genom våra
marknadsansträngningar ser är på väg att vända, med en högre orderstock i
koncernen per den sista juli än på flera år.
Samtidigt speglar det första halvåret det fortsatta kontinuerliga arbetet med de
besparings- och effektiviseringsinitiativ som bolaget har genomfört och arbetar
vidare med, för att skapa en långsiktig lönsamhet. Bruttomarginalen, inklusive
förändring av varulager, är 3,0% högre, och den operativa kostnadsnivån, exklusive
råvaror och förnödenheter, är ca 3,0 miljoner lägre jämfört med första halvåret
2020.
EBITDA uppgick till -0,3 (6,2) MSEK vilket motsvarar en marginal på -0,3 (5,6)
procent. Under perioden har statliga bidrag för covid-19 påverkat resultatet med
0,0 (+0,5) miljoner.
Resultat efter skatt uppgick till -8,1 (-2,8) MSEK.
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2021
januari-juni
89,0
-0,3
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-9,1 %

2020
januari-juni
110,3
6,2
5,6 %
0,7
0,6 %
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-2,6 %

2020
helår
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Om bolaget:
Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé
är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar och smidesprodukter 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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