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En positiv vändning och en kraftig förbättring av resultatet
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 137,0 (89,0) MSEK
Första halvåret har inneburit en kraftig försäljningsökning om 54% jämfört med
samma period föregående år, vilket även har medfört en kraftig resultatökning.
Detta är en fortsättning på den vändning som inleddes under sista tertialet
föregående år. Samtliga rörelsedrivande bolag hade en positiv EBIT under första
halvåret.

•

En generell ökning i kundaktiviteten, bl. a. framgångar i USA genom den nya
samarbetspartnern och fortsatt strategiskt kundarbete inom OEM segmentet,
ligger bakom ökningen. En rad större ordrar har tagits och ett antal nya kunder har
kvalificerats.

•

EBITDA uppgick till 13,2 (-0,3) MSEK vilket motsvarar en marginal på 9,6 (-0,3)
procent. Under perioden har intäkter av engångskaraktär om 2,9 (0,0) miljoner
erhållits, vilket utgjordes av retroaktiv återbetalning av koldioxidskatt från
Skatteverket.
Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (-8,1) MSEK.

•

RESULTATRÄKNINGAR, MSEK
Nettoomsättning
EBITDA
EBITDA (%)
EBIT
EBIT (%)
Periodens resultat
Perodens resultat (%)

2022
jan-jun
137,0
13,2
9,6 %
8,0
5,8 %
3,5
2,6 %

2021
jan-jun
89,0
-0,3
-0,3 %
-5,3
-6,0 %
-8,1
-9,1 %

2021
helår
191,3
3,1
1,6%
-6,8
-3,5 %
-12,0
-6,3 %

NYCKELDATA
Resultat per aktie, kr
0,05
-0,15
-0,23
Eget kapital per aktie, kr
0,56
0,62
0,56
Soliditet
31,4 %
25,1 %
22,5 %
Rörelsens kassaflöde, MSEK
-0,8
2,2
2,9
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr
-0,01
0,04
0,05
Eget kapital, MSEK
47,3
32,9
29,5
Räntebärande nettoskuld, MSEK
49,2
56,7
57,0
Räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt*
klassade hyresavtal, MSEK
26,9
30,6
32,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
1,0
1,7
1,9
Antal anställda vid periodens slut
110
108
112
Antal utestående aktier vid periodens utgång, st
84 324 968
52 703 105
52 703 105
Genomsnittligt antal aktier under perioden, st
72 254 257
52 703 105
52 703 105
* Jämförelsesiffrorna har justerats med 7,7 MSEK, avseende korrigering för skulder skatteanstånd som
tidigare exkluderades från posten.
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Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé
är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar och smidesprodukter i
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tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda
teknikorienterade industrisegment.
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