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Delårsrapport, januari-mars 2018 
 

 
KVARTALET JANUARI–MARS 2018 

 Nettoomsättningen ökade med 6% till 374,4 Mkr (354,0). I USD ökade nettoomsättningen med 16% 

 Orderingången var strax under motsvarande period 2017 och uppgick till 369,0 Mkr (376,9). I USD ökade orderingången 
med 8% 

 EBITA uppgick till 31,1 Mkr (36,2). EBITA-marginalen uppgick till 8,3% (10,2) 

 Kostnader för förberedelser för börsintroduktion uppgick till 1,5 Mkr samt slutliga legala kostnader för skattetvisten i 
Ryssland till 0,9 Mkr 

 Justerat* EBITA uppgick till 33,5 Mkr (36,2). Justerad* EBITA-marginal uppgick till 8,9% (10,2) 

 Rörelseresultatet uppgick till 30,0 Mkr (35,0). Rörelsemarginalen uppgick till 8,0% (9,9) 

 Resultat efter skatt uppgick till 21,1 Mkr (29,6) 

 Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,33 kr (1,91) och efter utspädning till 1,31 kr (1,87)** 

 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

 Förlikning nådd i Ryssland avseende krav från ryska skattemyndigheten. Kostnaden uppgick till 32,8 Mkr varav 31,9 Mkr 
kostnadsfördes under 2017. Betalning gjordes med 14,3 Mkr i december 2017 och resterande under första kvartalet 2018 

 Reserveringen för det ryska skattekravet innebar att en av bolagets kovenanter inte kunde uppfyllas per 31 december 
2017. Bolaget har under kvartalet erhållet en waiver från banken. 

 Topplacering för NCAB Group som arbetsgivare inom kategorin bästa Service- och tjänsteföretag i Brilliants årliga 
undersökning ”Powered By People” 

 Gunilla Öhman anlitad som IR-chef 
 
 

 
NYCKELTAL Jan-mar  Helår 

 2018 2017 Förändring % LTM*** 2017 

Orderingång, Mkr 369,0 376,9 -2 1 501,3 1 509,2 

Orderingång, Musd 45,6 42,2 8 179,8 176,8 

Nettoomsättning, Mkr 374,4 354,0 6 1420,5 1 400,1 

Nettoomsättning, Musd 46,2 39,9 16 170,3 164,0 

Bruttomarginal, % 30,4 30,4  30,2 30,2 

EBITA Mkr 31,1 36,2 -14 65,1 70,2 

EBITA-marginal, % 8,3 10,2  4,6 5,0 

Justerat* EBITA Mkr 33,5 36,2 -7 111,0 113,7 

Justerad* EBITA-marginal, % 8,9 10,2  7,8 8,1 

Rörelseresultat Mkr 30,0 35,0 -14 60,6 65,6 

Resultat efter skatt Mkr 21,1 29,6 -29 31,9 40,4 

Resultat per aktie före utspädning**, kr 1,33 1,91 -31 1,85 2,42 

Resultat per aktie efter utspädning**, kr 1,31 1,87 -30 1,82 2,38 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten Mkr -20,9 6,5 Neg 9,9 37,4 

Avkastning på eget kapital, % 19,8 53,9  19,8 30,4 
 

* Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 2,4 Mkr i EBITA under det första kvartalet 2018 relaterat till förberedelse för börsnotering samt 
slutliga legala kostnader relaterad till förlikningen med den ryska skattemyndigheten. EBITA för LTM är justerat med 45,9 Mkr samt för helåret 
2017 med 43,5 Mkr 
** På årsstämman den 14 mars 2018 beslutades om en split av aktien 10:1. Resultat per aktie har retroaktivt beräknats på genomsnittligt totalt 
antal aktier efter split för respektive period 
*** LTM = Last Twelve Months = Rullande tolv månader 
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VD HAR ORDET 

Ett positivt första kvartal 
 
Det har varit en bra start på 2018 för NCAB. Som resultat av den goda orderingången under slutet av 2017 hade 
vi en stark underliggande tillväxt i USD på 16 procent i nettoomsättningen. Vi såg även en ökning i orderingången 
på 8 procent räknat i USD. Utvecklingen i SEK är dock något svagare, eftersom dollarn kraftigt försvagats jämfört 
med första kvartalet 2017. Prissättningen på mönsterkortsmarknaden görs i dollar vilket påverkar vår 
nettoomsättning men inte vårt resultat i samma utsträckning, då en stor del av våra kostnader också är 
dollarrelaterade. Justerat EBITA låg strax under 2017 års nivå, justerad EBITA-marginal minskade från 10,2% till 
8,9% beroende till del på en svagare dollar och starkare euro, till del på kostnader för nyanställd personal.   
 
Vi ser en fortsatt positiv marknad med god efterfrågan inom samtliga NCABs segment. Särskilt stark har vår 
utveckling varit på viktiga marknader som Kina, Tyskland och Storbritannien, medan USA fortsatt är i en 
omställningsfas. Det är också glädjande att Italien, som är vår nyaste marknad där vi etablerade oss under 2017, 
utvecklats positivt. Även om det i sammanhanget rör sig om små belopp är det ett tecken på att vår strategi för 
lanseringar på nya marknader fungerar väl. 
 
Liksom i det fjärde kvartalet 2017 vittnar våra kunder om en brist på vissa typer av komponenter som de 
använder, vilket även bromsar försäljningen av mönsterkort. Komponentbristen hör bland annat ihop med att det 
skett fusioner bland leverantörer i branschen, vilket lett till längre ledtider innan kapaciteten i fabrikerna nått full 
nivå. Vi bedömer att komponentbristen är tillfällig och att balansen kommer att återställas över tid. 
 
Vi har en fortsatt positiv syn på 2018, även om det finns osäkerhet kring konjunktur och världshandel. Fortsätter 
dollarkursen att ligga under kursen föregående år kommer det att hämma tillväxten i SEK något. Under 2018 
kommer vi fortsatt att arbeta utefter vår strategi att växa med lönsamhet. Vi ser potential i att fördjupa 
integrationen med befintliga kunder i syfte att öka värdet vi tillför och därmed lönsamheten, fortsätta anställa fler 
duktiga medarbetare samt fortsätta investera för framtida tillväxt i utvalda länder. Det är roligt att se att andra 
underliggande mått också pekar i en positiv riktning: vi nådde under kvartalet rekordnivåer i kvaliteten på våra 
mönsterkort och har prisats för vårt arbete för medarbetarnöjdhet. 
  
Hans Ståhl 

VD och koncernchef NCAB Group AB 

 

 
Fortsatt stark marknad med 
god efterfrågan 

 

Q1 2018 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
*) Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 2,4 Mkr i EBITA under det första kvartalet 2018; relaterat till kostnader för förberedelse för 
börsintroduktion, 1,5 Mkr, samt slutliga legala kostnader relaterade till förlikningen med den ryska skattemyndigheten 0,9 Mkr
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OM NCAB 

En ledande mönsterkortsleverantör 
 
NCAB är en av världens ledande mönsterkortsleverantörer med cirka 
1 650 kunder på 45 marknader globalt. Att vara den ledande betyder 
inte nödvändigtvis att vara störst, även om storleken är viktig för oss. 
Vi vill även vara ledande inom kompetens, service, hållbarhet och 
teknik. Att vara den ledande aktören ger oss kraften att attrahera 
kunder med viktiga projekt, kunniga medarbetare och de bästa 
fabrikerna.  
 
Vi tar hela ansvaret för att förse våra kunder med högkvalitativa 
mönsterkort till rätt pris. Vi äger inga fabriker, men tack vare våra lokala säljbolag och vårt fabriksnära 
Factory Management-team så ”äger” vi det viktigaste: hela tillverkningsprocessen samt relationen med 
både kund och fabrik. Därför har vi tillgång till den främsta tekniken utan att vara beroende av 
fabriksinvesteringar. 
 
AFFÄRSIDÉ 
Vår affärsidé är att tillhandahålla felfria mönsterkort för krävande kunder, på utsatt tid och till den 
lägsta totalkostnaden.  
 
VISION 
Att vara den ledande mönsterkortsleverantören – var vi än befinner oss. 
 
FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY 
NCABs mål på medellång sikt är att uppnå en genomsnittlig tillväxt före förvärv om cirka 8 procent per 
år och en justerad EBITA-marginal om cirka 8 procent. Målet avseende kapitalstrukturen är att 
nettoskulden i förhållande till justerat EBITDA ska vara mindre än 2,0. Skuldsättningen kan temporärt 
vara högre t.ex. i samband med större förvärv. NCAB avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med 
hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv, vilket förväntas 
motsvara minst 50% av nettovinsten. 
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KONCERNENS UTVECKLING 
 
KVARTALET JANUARI–MARS 2018 
 
NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen i det första kvartalet ökade med 6 procent till 374,4 Mkr (354,0). Den under-
liggande tillväxten i USD var cirka 16 procent då försvagningen av den amerikanska dollarn i 
förhållande till den svenska kronan uppskattas ha haft cirka 10 procentenheters negativ effekt på 
rapporterad tillväxt. Bolaget hade, rensat för ogynnsam dollareffekt, en stark tillväxt i framförallt 
Europe och East. Den underliggande marknaden var positiv för samtliga segment och orderingången 
ökade i USD med 8 procent. I SEK minskade den med 2 procent. 
 
 
RESULTAT 
Justerat EBITA* uppgick till 33,5 Mkr (36,2) och justerad EBITA-marginal minskade till 8,9 procent 
(10,2) som ett resultat av valutaeffekter samt ökade kostnader för nyanställd personal. Vidare har 
bolaget haft fördröjning av avrop mot order under kvartalet, vilket kunderna menar beror på längre 
ledtider och sämre tillgänglighet på vissa typer av komponenter hos dem. EBITA uppgick till 31,1 Mkr 
(36,2) negativt påverkad av kostnader med 1,5 Mkr för förberedelser för börsintroduktion samt 0,9 Mkr 
för de slutliga legala kostnaderna för skattetvisten i Ryssland. Rörelseresultatet minskade till 30,0 Mkr 
(35,0).   
 
Finansnettot uppgick till -4,4 Mkr (-1,2) med negativa valutakursdifferenser uppgående till -2,4 Mkr 
(0,0). Inkomstskatten uppgick till -4,5 Mkr (-4,2). Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,1 Mkr 
(29,6).  
 
 

    
 
FÖRDELNING PER SEGMENT, JAN–MARS 2018 
 

 
 
 
*) Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 2,4 Mkr i EBITA under det första kvartalet 2018 relaterat till kostnader för förberedelse för 
börsintroduktion samt slutliga legala kostnader för förlikningen med den ryska skattemyndigheten
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UTVECKLING PER SEGMENT 
 
NORDIC 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. 
 
Första kvartalet   
Nettoomsättningen i det första kvartalet ökade med 1 procent till 96,1 
Mkr (95,6). Försvagningen av USD i förhållande till SEK uppskattas ha 
haft cirka 11 procentenheters negativ effekt på rapporterad tillväxt. 
EBITA uppgick till 16,0 Mkr (15,0) och EBITA-marginalen ökade till 16,6 
procent (15,7) som ett resultat av förbättrad bruttomarginal.  
 

 

NORDIC 

Mkr 

Jan-mar Helår 

2018 2017 Föränd. % LTM 2017 

Nettoomsättning 96,1 95,6 1 368,7 368,2 

EBITA 16,0 15,0 6 48,1 47,2 

EBITA-marginal, % 16,6 15,7  13,1 12,8 

 
 
 
EUROPE 
Frankrike, Tyskland, Spanien, Polen, Italien och Storbritannien. 
 
Första kvartalet   
Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 14 procent till 
150,2 Mkr (131,4). Försvagningen av USD i förhållande till SEK 
uppskattas ha haft cirka 10 procentenheters negativ effekt på 
rapporterad tillväxt. Tillväxten var i synnerhet stark i Tyskland och 
Storbritannien. EBITA minskade till 7,6 Mkr (9,9). EBITA-marginalen 
minskade till 5,1 (7,6) procent huvudsakligen som ett resultat av många 
nyanställningar för att stödja framtida tillväxt samt etableringen i Italien.  
 

 

EUROPE 

Mkr 

Jan-mar Helår 

2018 2017 Föränd. % LTM 2017 

Nettoomsättning 150,2 131,4 14 526,3 507,5 

EBITA 7,6 9,9 -24 27,5 29,8 

EBITA-marginal, % 5,1 7,6  5,2 5,9 
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USA 
 
Första kvartalet   
Nettoomsättningen i det första kvartalet minskade med 12 procent till 
57,3 Mkr (65,1). Försvagningen av USD i förhållande till SEK uppskattas 
ha haft cirka 9 procentenheters negativ effekt på rapporterad tillväxt. 
EBITA försämrades till 1,2 Mkr (2,5) och EBITA-marginalen uppgick till 
2,0 (3,8) procent. 
 
NCAB etablerades i USA genom två förvärv under 2012 och 2014. 
Bolagen har nu integrerats och till viss del omfokuserats under 2016 och 
2017 för att främja tillväxt bland annat genom fler kontorsetableringar. En ny landschef tillsattes under 
augusti 2017. 
 

USA 

Mkr 

Jan-mar Helår 

2018 2017 Föränd. % LTM 2017 

Nettoomsättning 57,3 65,1 -12 253,2 261,0 

EBITA 1,2 2,5 -52 11,0 12,3 

EBITA-marginal, % 2,0 3,8  4,3 4,7 
 

 
 
EAST 
Kina, Makedonien och Ryssland. 
 
Första kvartalet   
Nettoomsättningen i det första kvartalet ökade med 15 procent till 71,0 
Mkr (61,9). Försvagningen av USD i förhållande till SEK uppskattas ha 
haft cirka 11 procentenheters negativ effekt på rapporterad tillväxt. 
Bolaget hade en stark tillväxt i Kina i synnerhet. Justerat EBITA blev 
10,4 Mkr (8,6). Justerad EBITA-marginal uppgick till 14,7 procent (13,8). 
 
 

EAST 

Mkr 

Jan-mar Helår 

2018 2017 Föränd. % LTM 2017 

Nettoomsättning 71,0 61,9 15 271,9 262,8 

EBITA 9,5 8,6 11 -3,1 -4,1 

Just.* EBITA 10,4 8,6 22 29,7 27,8 

EBITA-marginal, % 13,4 13,8  -1,1 -1,6 

Just.* EBITA-marginal, % 14,7 13,8  10,9 10,6 
 
*) EBITA för rapportperioden är justerat med 0,9 Mkr för slutliga legala kostnader relaterat till förlikningen med den ryska skattemyndigheten. 
Helåret 2017 är justerat med 31,9 Mkr medan LTM är justerat med 32,8 Mkr. 
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FINANSIELL STÄLLNING 
 
KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -20,9 Mkr (6,5). 
Förändringen jämfört med samma kvartal föregående år är hänförlig till slutbetalning för den ryska 
skattetvisten, temporärt högre förfallna kundfordringar på grund av att påsken låg över kvartalsskiftet 
samt lägre EBITA och kostnader för förberedelse för börsintroduktion. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till -0,8 Mkr (-0,7) och utgjordes till största delen av investeringar relaterade till 
etablering av dotterbolag i Italien samt ombyggnationer av etablerade kontor.  
 
LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid periodens slut till 153,1 Mkr, jämfört med 81,2 Mkr 
vid utgången av första kvartalet 2017. Den ökade nettoskulden jämfört med utgången av första 
kvartalet 2017 är i huvudsak hänförlig utdelning, samt jämförelsestörande kostnader. Soliditeten 
uppgick till 22,3 procent (35,8) per den 31 mars 2018 och det egna kapitalet uppgick till 131,6 Mkr 
(190,8). Vid periodens utgång uppgick koncernens disponibla likviditet inklusive ej utnyttjad 
checkräkningskredit till 39,3 Mkr (99,0). 
 
På grund av reserveringen av oförutsedda kostnader hänförliga till skattetvisten i Ryssland kunde 
bolaget inte infria soliditetskravet i låneavtalet med banken per sista december 2017. Alla banklån har 
därför i enlighet med IFRS klassificerats som kortfristiga skulder per sista december 2017. Bolaget har 
under rapportperioden erhållit en s.k. waiver från banken för kvartal 3 och 4 2017 samt för kvartal 1 
2018. Banklånen har därför åter redovisats som kort- och långfristiga skulder för rapportperioden. 
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Övrigt 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell och rörelsekaraktär, vilka 
koncernen kan påverka i större eller mindre omfattning. Inom koncernen pågår kontinuerliga 
processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa skall hanteras.  
 
Bland rörelserisker kan nämnas att bolaget är utsatt för affärsrisker i samband med konjunktur- och 
efterfrågesvängningar, likväl som kunders preferenser och relation till bolaget. Vidare finns risker 
hänförliga till produktionsförmåga, kapacitet och beläggningsgrad hos bolagets tillverkare, samt 
tillgänglighet och pris på råvaror. Bolaget är också beroende av fortsatt förtroende från personal samt 
möjlighet att rekrytera kompetenta medarbetare. 
 
Vad avser finansiella risker kan nämnas att koncernen är utsatt för valutarisk, i framförallt relationerna 
mellan USD, EUR och SEK, genom omräkningsexponering av kund- och leverantörsreskontra samt 
redovisade tillgångar, skulder och nettoinvesteringar i verksamheten. Koncernen är även utsatt för 
andra risker som ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk.  
 
Se NCABs årsredovisning 2017 för en utförligare beskrivning av koncernens riskexponering och 
riskhantering. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
En förlikning nåddes i Ryssland avseende krav från ryska skattemyndigheten. Kostnaden uppgick till 
32,8 Mkr varav 31,9 Mkr kostnadsfördes under 2017. Betalning har gjorts med 14,3 Mkr i december 
2017 och resterande belopp i februari/mars 2018. Reserveringen för det ryska skattekravet innebar att 
en av bolagets kovenanter inte kunde uppfyllas per 31 december 2017. Bolaget har under kvartalet 
erhållet en waiver från dess långivare. 
 
Gunilla Öhman är anlitad som IR-chef. 
 
På årsstämman den 14 mars 2018 beslutades att byta bolagsnamn från NCAB Holding AB till NCAB 
Group AB (publ) samt att genomföra en split av aktien 10:1. Då spliten är beslutad redovisas resultat 
per aktie baserat på genomsnittligt totalt antal aktier efter split omräknat för alla redovisade perioder i 
rapporten. Årsstämman beslutade vidare om en utdelning av ränta på preferensaktierna på 2,7 Mkr 
som kommer att utbetalas i juni. 
 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Transaktioner med närstående har skett i samma omfattning som tidigare och samma principer 
tillämpas som beskrivs i senaste årsredovisningen. 
 
ORGANISATION 
Den 31 mars 2018 uppgick antalet anställda till 365 (315) varav 172 kvinnor (139) och 193 män (176). 
Medelantalet anställda i organisationen uppgick under perioden till 361 (310) varav 168 kvinnor (136) 
och 193 män (174). 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet 2018 uppgick till 13,0 Mkr (1,6) som ett resultat av 
ökad fakturering internt. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,3 Mkr (-8,0) där förbättringen 
förklaras av valutakursvinster.  
 
  
 
 
  



   

NCAB Group AB (publ) | Delårsrapport, januari-mars 2018 9 

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild över 
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står 
inför. 

 
 
Bromma 2018-04-25  
 
 
_____________________ _____________________ 
Christian Salamon Jan-Olof Dahlén  
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
 
____________________ _____________________ 
Per Hesselmark  Magdalena Persson 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
____________________ _____________________ 
Hans Ramel Gunilla Rudebjer  
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
____________________  
Hans Ståhl 
Verkställande direktör  
 
 
 
 
KONTAKT 
För ytterligare information vänligen kontakta 
Anders Forsén, CFO 08-4030 0051 
Gunilla Öhman, IR-chef 070-763 81 25 
 
 
 
NCAB Group AB (publ) 
Telefon 08-4030 0000 
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma 
www.ncabgroup.com 
 
 
 
FINANSIELL KALENDER 
Delårsrapport januari–juni 2018 16 augusti 2018 
Delårsrapport januari–september 2018 16 november 2018 
Bokslutskommuniké, 2018  20 februari 2019 
 
 
 

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 
 
 



   

NCAB Group AB (publ) | Delårsrapport, januari-mars 2018 10 

Koncernen 
 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTATET 
  

 Mkr 
Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017   LTM Helår 2017 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 374,4 354,0 1 420,5 1 400,1 

Övriga rörelseintäkter 0,2 0,2 0,2 0,2 

Summa 374,7 354,2 1 420,7 1 400,3 

     

Råvaror och förnödenheter -260,8 -246,6 -992,0 -977,8 

Övriga externa kostnader -25,6 -20,8 -97,5 -92,8 

Personalkostnader -53,7 -49,7 -214,2 -210,2 

Avskrivning av materiella och 
immateriella  
anläggningstillgångar 

-2,2 -2,1 -8,7 -8,5 

Övriga rörelsekostnader -2,4 - -47,7 -45,3 

Summa rörelsens kostnader -344,7 -319,2 -1 360,1 -1 334,7 

     

Rörelseresultat 30,0 35,0 60,6 65,6 

     

Finansiella poster – netto -4,4 -1,2 -8,8 -5,6 

Resultat före skatt 25,6 33,8 51,9 60,0 

     

Inkomstskatt -4,5 -4,2 -20,0 -19,6 

Periodens resultat 21,1 29,6 31,9 40,4 

     

Resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 21,0 29,5 31,8 40,3 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,1 0,1 0,1 

 
 
Genomsnittligt antal stamaktier 12 214 170 12 055 170 12 196 190 12 156 330 

Genomsnittligt antal preferensaktier 2 912 620 2 912 620 2 912 620 2 912 620 

Genomsnittligt total antal aktier 15 126 790 14 967 790 15 108 810 15 068 950 

     

Resultat per aktie före utspädning 1,33 1,91 1,85 2,42 

Resultat per aktie efter utspädning 1,31 1,87 1,82 2,38 

 
På årsstämman den 14 mars 2018 beslutades om en split av aktien 10:1. Resultat per aktie har 
retroaktivt beräknats på genomsnittligt totalt antal aktier efter split för respektive period. Då bolagets 
preferensaktier, utöver en ränteersättning, har rätt till utdelning på lika villkor som stamaktierna 
används totalt antal aktier, (dvs. stamaktier och preferensaktier) vid beräkning av resultat per aktie.  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 
 
Mkr  Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017 LTM Helår 2017 

Periodens resultat 21,1 29,6 31,9 40,4 

     

Övrigt totalresultat, poster som 
senare kan omklassificeras till 
resultaträkningen: 

    

Valutakursdifferenser 4,9 0,4 -1,4 -5,9 

Summa totalresultat  25,9 30,0 30,5 34,5 

     

Resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 25,9 29,9 30,4 34,4 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,1 0,1 0,1 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 
Mkr 
TILLGÅNGAR 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017 

Anläggningstillgångar    
Goodwill 130,0 132,6 129,4 

Övriga immateriella tillgångar 6,9 13,1 8,1 

Förbättringsåtgärder på annans fastighet 1,8 1,1 1,9 

Maskiner och inventarier 4,9 5,3 4,9 

Finansiella tillgångar 1,1 0,5 1,0 

Uppskjutna skattefordringar 0,7 1,8 0,7 

Summa anläggningstillgångar 145,5 154,3 146,0 

    
Omsättningstillgångar    

Varulager 83,1 55,9 97,5 

Kundfordringar 305,3 262,0 254,3 

Övriga kortfristiga fordringar 20,2 6,3 15,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,9 15,1 9,4 

Likvida medel 27,7 39,7 31,2 

Summa omsättningstillgångar 445,2 378,9 408,3 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 590,7 533,2 554,3 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare  

Aktiekapital 1,5 1,5 1,5 

Övrigt tillskjutet kapital 119,5 116,5 117,6 

Reserver -2,5 -1,1 -7,4 

Balanserad vinst 12,8 73,7 -5,5 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,2 0,1 

Summa eget kapital  131,6 190,8 106,4 

     
Långfristiga skulder    

Upplåning 73,3 69,8 - 

Uppskjuten skatt 3,5 2,3 3,4 

Summa långfristiga skulder 76,8 72,1 3,4 

    
Kortfristiga skulder    

Övriga avsättningar - - 17,6 

Kortfristiga skulder 107,6 51,1 165,1 

Leverantörsskulder 199,5 165,0 192,9 

Aktuella skatteskulder 7,3 2,7 7,1 

Övriga kortfristiga skulder 31,2 25,0 19,4 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36,8 26,4 42,4 

Summa kortfristiga skulder 382,3 270,3 444,5 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 590,7 533,2 554,3 

 

Per den 31 december 2017 uppnåddes ej soliditetsmåttet varför samtliga banklån klassificerades som kortfristiga 
skulder. Under kvartalet har en waiver erhållits från banken. Se även sidan 7 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
  

 Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

 

 
 
Mkr 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserad 

vinst Summa 

Summa 
eget 

kapital 

2017-01-01 1,5 115,3 -1,5 44,2 159,5 0,1 159,7 

Periodens resultat - - - 29,5 29,5 0,1 29,6 
Övrigt totalresultat för 
perioden - - 0,4 - 0,4 - 0,4 

Summa totalresultat - - 0,4 29,5 29,9 0,1 30,0 
        

Nyemission stamaktier 0,0 1,2 - - 1,2 - 1,2 

        

Summa transaktioner 
med aktieägare, 
redovisade direkt i eget 
kapital 

0,0 1,2 - - 1,2 - 1,2 

2017-03-31 1,5 116,5 -1,1 73,7 190,6 0,2 190,8 

 
 
 
 Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

 

 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserad 

vinst Summa 

Summa 
eget 

kapital 

2018-01-01 1,5 117,6 -7,3 -5,5 106,2 0,1 106,4 

Periodens resultat - - - 21,0 21,0 0,0 21,1 
Övrigt totalresultat för 
perioden - - 4,9 - 4,9 - 4,9 

Summa totalresultat - - 4,9 21,0 25,9 0,0 25,9 
        

Nyemission stamaktier 0,0 1,9 - - 2,0 - 2,0 
Beslutad, ej utdelad 
utdelning preferensaktier - - - -2,7 -2,7 - -2,7 

        

Summa transaktioner 
med aktieägare, 
redovisade direkt i eget 
kapital 

0,0 1,9 - -2,7 -0,7 - -0,7 

2018-03-31 1,5 119,5 -2,5 12,8 131,4 0,2 131,6 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
 

 Mkr 
Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017 LTM Helår 2017 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten    

 
 

Resultat före finansiella poster 30,0 35,0 60,6 65,6 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet -4,5 3,3 -8,3 -0,4 

Avsättningar -17,6 - - 17,6 

Erhållen ränta 0,1 0,1 0,8 0,8 

Erlagd ränta -2,0 -1,3 -7,8 -7,2 

Betalda inkomstskatter -10,7 -9,5 -11,9 -18,6 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet -4,8 27,5 33,2 57,7 

     

Förändring varulager 14,4 33,4 -27,2 -8,2 

Förändring kortfristiga fordringar -40,6 -36,5 -44,5 -32,6 

Förändring kortfristiga rörelseskulder 10,1 -17,8 48,4 20,5 

Summa förändring av rörelsekapital -16,2 -21,0 -23,3 -20,3 

     

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -20,9 6,5 9,9 37,4 

     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten     
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -0,5 -0,7 -3,3 -3,5 

Investeringar i immateriella tillgångar -0,2 0,0 -0,9 -0,7 

Investeringar i finansiella tillgångar -0,1 - -0,5 -0,5 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -0,8 -0,7 -4,7 -4,6 

     
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten     

Nyemission 2,0 1,2 3,1 2,3 

Förändring checkräkningskredit 26,5 0,3 52,6 26,4 

Upptagna lån - - 57,2 57,2 

Transaktionskostnad lån - - -0,6 -0,6 

Amortering av lån -10,3 -7,8 -38,4 -35,8 

Utdelning - - -90,1 -90,1 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 18,2 -6,3 -16,1 -40,6 

     

Minskning/ökning likvida medel     

Periodens kassaflöde -3,6 -0,4 -10,9 -7,8 

Kursdifferens i likvida medel  0,1 0,3 -1,0 -0,9 

Likvida medel vid periodens början 31,2 39,9 39,7 39,9 

Likvida medel vid periodens slut 27,7 39,7 27,7 31,2 
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Moderbolaget 
 
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 
 Mkr Jan-mar 2018 Jan-mar 2017 Helår 2017 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 13,0 1,6 55,3 

Summa 13,0 1,6 55,3 

    

Övriga externa kostnader -9,5 -5,6 -30,0 

Personalkostnader -4,5 -4,3 -22,7 

Avskrivning av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -0,2 -0,3 -1,0 
Övriga rörelsekostnader -1,5 - -11,6 

Summa rörelsens kostnader -15,6 -10,2 -65,3 

    

Rörelseresultat -2,6 -8,5 -10,0 

    

Resultat från andelar i koncernföretag -0,1 - 26,6 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  3,0 2,5 25,7 

Räntekostnader och liknande resultatposter -5,8 -2,0 -11,8 

Summa resultat från finansiella poster -2,7 0,5 40,5 

    

Resultat före skatt -5,3 -8,0 30,5 

    

Bokslutsdispositioner - - -1,0 

Skatt på periodens resultat - - -0,7 

    

Periodens resultat -5,3 -8,0 28,8 

 
I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
överensstämmer med periodens resultat. 
 
Bolaget har tidigare bruttoredovisat valutakursdifferenser i Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter samt Räntekostnader och liknande resultatposter. I denna, samt framtida, delårs-
rapport/-er nettoredovisar vi valutakursdifferenser. Omräkning av historiska perioder har skett. 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 
Mkr 
TILLGÅNGAR 31 mar 2018 31 mar 2017 31 dec 2017 

Anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0,7 1,5 0,9 
Maskiner och inventarier 0,2 0,5 0,2 
Finansiella anläggningstillgångar 210,8 205,7 206,2 

Summa anläggningstillgångar 211,7 207,7 207,3 
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar  1,5 0,3 0,6 
Fordringar hos koncernföretag 148,4 118,1 128,8 
Övriga kortfristiga fordringar 6,1 3,3 7,0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,3 3,3 2,0 
Likvida medel 0,1 0,1 0,1 

Summa omsättningstillgångar 159,3 125,1 138,5 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 371,0 332,8 345,8 
    

 
 

 
Per den 31 december 2017 uppnåddes ej soliditetsmåttet varför samtliga banklån klassificerades som kortfristiga 
skulder. Under kvartalet har en waiver erhållits från banken. Se även sidan 7 

 
 

  

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital (1 541 179 aktier) 1,5 1,5 1,5 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 119,5 116,5 117,6 

Balanserad vinst eller förlust -31,5 32,3 -57,7 

Periodens resultat -5,3 -8,0 28.8 

Summa eget kapital 84,2 142,3 90,2 

     

Obeskattade reserver 8,8 7,8 8,8 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 73,3 69,8 - 

Summa långfristiga skulder 73,3 69,8 0,0 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 41,2 31,1 123,8 

Leverantörsskulder 3,8 4,2 12,1 

Checkräkningskredit 58,9 14,4 37,7 

Skulder till koncernföretag 89,9 60,3 63,4 

Aktuella skatteskulder - - 1,5 

Övriga kortfristiga skulder 5,2 - - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5,6 3,0 8,2 

Summa kortfristiga skulder 204,6 112,9 246,7 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 371,0 332,8 345,8 
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
 
 Bundet eget 

kapital Fritt eget kapital  

Mkr 
 

Aktiekapital Överkursfond 
Balanserad 

vinst Summa 

2017-01-01 1,5 115,3 32,3 149,2 

Periodens resultat - - -8,0 -8,0 

Summa totalresultat - - -8,0 -8,0 

     

Nyemission aktier 0,0 1,2 - 1,2 

Summa transaktioner med 
aktieägare, redovisade direkt i eget 
kapital 

0,0 1,2 - 1,2 

2017-03-31 1,5 116,5 24,3 142,3 

 
 
 

Bundet eget 
kapital Fritt eget kapital  

Mkr 
 

Aktiekapital Överkursfond 
Balanserad 

vinst Summa 

2018-01-01 1,5 117,6 -28,9 90,2 

Periodens resultat - - -5,3 -5,3 

Summa totalresultat - - -5,3 -5,3 

     

Nyemission aktier 0,0 1,9 - 2,0 

Beslutad, ej utdelad utdelning 
preferensaktier 

- - -2,7 -2,7 

     

Summa transaktioner med 
aktieägare, redovisade direkt i eget 
kapital 

0,0 1,9 -2,7 -0,7 

2018-03-31 1,5 119,5 -36,9 84,2 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisnings-
lagen. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer.  
 
Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 
för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2017 och ska läsas tillsammans med dessa. De 
redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med undantag av nedan beskrivna redovisnings-
principer, med de som beskrivs i NCAB Group årsredovisning för 2017, vilken finns tillgänglig på NCAB 
Groups hemsida. 
 
Segment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till 
den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som 
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av segmentens resultat. I koncernen har denna 
funktion identifierats som VD som fattar strategiska beslut. Koncernens verksamhet utvärderas utifrån 
geografi, följande fyra segment har identifierats: Nordic, Europe, USA och East.  
 
Delårsinformationen på sidorna 1-23 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.  
 
Viktiga uppskattningar och bedömningar 
För information om viktiga uppskattningar och bedömningar som ledningen gör vid upprättande av 
koncernens finansiella rapporter hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2017. 
 
Effekter av nya IFRS standards  
IFRS 9, Finansiella instrument, tillämpas från 1 januari 2018. Den nya standarden innehåller regler för 
klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella instrument 
och säkringsredovisning. Tillämpningen av IFRS 9 har i linje med tidigare analys har inte haft någon 
väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapportering.  
 
IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, tillämpas från 1 januari 2018 och är ett nytt regelverk för 
fastställande av åtaganden och transaktionspris samt när ett företag ska redovisa intäkter. Koncernens 
väsentliga intäktsflöden och avtal har kartlagts varvid konstaterats att kontroll främst överförs vid en 
tidpunkt; vid leverans av vara. Bolaget tillämpar standarden retroaktivt. I linje med tidigare analys har 
införandet av standarden inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapportering, utöver 
ev. tillkommande upplysningskrav. Då bolagets intäktsströmmar enbart består av en produkt, 
mönsterkort, lämnas ingen annan intäktsredovisning än fördelningen per segment. 
 
IFRS 16, Leasing, kommer att tillämpas för räkenskapsåret som påbörjas den 1 januari 2019. 
Standarden kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Standarden kräver att 
tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. 
Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under 
en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Koncernen har påbörjat 
en utvärdering av effekterna av IFRS 16 och analysen av effekter på bolagets finansiella rapportering 
kommer att färdigställas under 2018. 
 
Not 2 Information om finansiella tillgångar och skulder 
 
För mer information om finansiella tillgångar och skulder hänvisas till årsredovisningen 2017, not 2. Alla 
koncernens finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det finns inga 
finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Redovisat belopp på koncernens 
finansiella tillgångar och skulder beräknas i allt väsentligt motsvara dess verkliga värde. Samtliga 
finansiella tillgångar redovisas i kategorin Lånefordringar och kundfordringar. Samtliga finansiella 
skulder redovisas i kategorin Övriga finansiella skulder.  
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Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 
Koncernen har ställt aktier i dotterbolag som säkerhet för skulder till kreditinstitut. Dessa är i samma 
omfattning som tidigare beskrivits i senaste årsredovisningen. 
 
 
Not 4 Segment 
 
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter 
 
I NCAB Group är VD koncernens högste verkställande beslutsfattare. Segmenten baseras på den 
information som behandlas av VD och som används som underlag för att fördela resurser och 
utvärdera resultat. NCAB Group har identifierat fyra segment som också utgör rapporteringsbara 
segment i koncernens verksamhet:  
 
Nordic 

Tillhandahåller ett brett utbud av mönsterkort från NCAB Groups bolag i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Estland. Mönsterkorten anskaffas från externa leverantörer, huvudsakligen i Kina. 
Huvuddelen av mönsterkorten är av karaktären High-Mix-Low-Volume (”HMLV”), det vill säga 
specialiserade produkter i lägre kvantiteter. NCAB Group har lokal närvaro med tekniker och 
kundsupport för att säkerställa att kunden får stöd genom hela processen. 
 
Europe 

Tillhandahåller ett brett utbud av mönsterkort från NCAB Groups bolag i Storbritannien, Polen, 
Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien. Mönsterkorten anskaffas från externa leverantörer, 
huvudsakligen i Kina. Huvuddelen av mönsterkorten är av karaktären High-Mix-Low-Volume (”HMLV”), 
det vill säga specialiserade produkter i lägre kvantiteter. NCAB Group har lokal närvaro med tekniker 
och kundsupport för att säkerställa att kunden får stöd genom hela processen. 
 
USA 

Tillhandahåller ett brett utbud av mönsterkort från NCAB Groups bolag i USA. Mönsterkorten anskaffas 
från externa leverantörer, huvudsakligen i Kina. Huvuddelen av mönsterkorten är av karaktären High-
Mix-Low-Volume (”HMLV”), det vill säga specialiserade produkter i lägre kvantiteter. NCAB Group har 
lokal närvaro med tekniker och kundsupport för att säkerställa att kunden får stöd genom hela 
processen. 
 
East  

Tillhandahåller ett brett utbud av mönsterkort från NCAB Groups bolag i Makedonien, Kina och 
Ryssland. Mönsterkorten anskaffas från externa leverantörer, huvudsakligen i Kina. Huvuddelen av 
mönsterkorten är av karaktären High-Mix-Low-Volume (”HMLV”), det vill säga specialiserade produkter 
i lägre kvantiteter. NCAB Group har lokal närvaro med tekniker och kundsupport för att säkerställa att 
kunden får stöd genom hela processen. 
 
Intäkter 
Intäkterna kommer från ett stort antal kunder i alla segment. Det sker ingen försäljning av varor mellan 
segmenten. En mindre fakturering kan ske av frakt och tjänster och sker på marknadsmässiga villkor. 
De intäkter från externa parter som rapporteras till VD värderas på samma sätt som i resultaträkningen. 
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Segmentens omsättning och resultat, kvartalet januari-mars 
 

Nordic Europe USA East 
Centrala 

funktioner 
Koncernen 

 2018 
LTM 

2017 
2018  
LTM 

2017 
2018  
LTM 

2017 
2018  
LTM 

2017 
2018
LTM 

2017 
2018 
LTM 

2017 

 
            

Nettoomsättning 96,1 95,6 150,2 131,4 57,3 65,1 71,0 61,9 -0,2 - 374,4 354,0 

Justerat EBITA 16,0 15,0 7,6 9,9 1,2 2,5 10,4 8,6 -1,7 0,2 33,5 36,2 

Just. EBITA-marginal, % 16,6 15,7 5,1 7,6 2,0 3,8 14,7 13,8 - - 8,9 10,2 

Jämf.störande poster - - - - - - -0,9 - -1,5 - -2,4 0,0 

EBITA 16,0 15,0 7,6 9,9 1,2 2,5 9,5 8,6 -3,2 0,2 31,1 36,2 

EBITA-marginal, % 16,6 15,7 5,1 7,6 2,0 3,8 13,4 13,8 - - 8,3 10,2 

Avskr. av imm. tillg.           -1,1 -1,2 

Rörelseresultat           30,0 35,0 

Rörelsemarginal, %           8,0 9,9 

Finansiella poster netto           -4,4 -1,2 

Resultat före skatt           25,6 33,7 

Nettorörelsekapital 31,6 27,3 75,6 56,6 19,0 23,3 21,1 17,2 -4,5 -4,1 142,7 120,2 

 
 
Segmentens omsättning och resultat, 12 månader 
 

Nordic Europe USA East 
Centrala 

funktioner Koncernen 

 2018 
LTM 

2017 
2018 
LTM 

2017 
2018 
LTM 

2017 
2018 
LTM 

2017 
2018 
LTM 

2017 
2018 
LTM 

2017 

Nettoomsättning 368,7 368,2 526,3 507,5 253,2 261,0 271,9 262,8 0,4 0,6 1 420,5 1 400,1 

Justerat EBITA 48,1 47,2 27,5 29,8 11,0 12,3 29,7 27,8 -5,3 -3,4 111,0 113,7 

Just. EBITA-marginal, % 13,1 12,8 5,2 5,9 4,3 4,7 10,9 10,6 - - 7,8 8,1 

Jämf.störande poster - - - - - - -32,8 -31,9 -13,1 -11,6 -45,9 -43,5 

EBITA 48,1 47,2 27,5 29,8 11,0 12,3 -3,1 -4,1 -18,4 -15,0 65,1 70,2 

EBITA-marginal, % 13,1 12,8 5,2 5,9 4,3 4,7 -1,1 -1,6 - -  4,6 5,0 

Avskr. av imm. tillg.                -4,5 -4,6 

Rörelseresultat                60,6 65,6 

Rörelsemarginal, %                4,3 4,7 

Finansiella poster netto           -8,8 -5,6 

Resultat före skatt           51,8 60,0 

Nettorörelsekapital 31,6 27,2 75,6 69,7 19,0 16,8 21,1 13,9 -4,5 -12,4 142,7 115,3 

 
 
 
Not 5 Kvartalsöversikt 

Mkr Q1 '18 Q4 '17 Q3 '17 Q2 '17 Q1 '17 Q4 '16 

Orderingång 369,0 422,3 340,7 369,3 376,9 375,1 

Nettoomsättning 374,4 327,3 342,7 376,1 354,0 309,9 

Bruttomarginal, % 30,4 29,7 30,9 29,7 30,4 31,6 

EBITA 31,1 -1,1 1,1 34,4 36,2 22,4 

EBITA justerat för jämförelsestörande poster 33,5 12,4 31,1 34,4 36,2 22,4 

Rörelseresultat 30,0 -2,7 0,1 33,2 35,0 21,4 

Balansomslutning 590,7 554,3 556,6 541,1 533,2 533,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20,9 14,8 13,1 5,6 6,5 32,1 

Soliditet, % 22,3 19,2 19,4 21,5 35,8 29,6 

Antal anställda 365 354 327 320 315 307 
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Not 6 Alternativa nyckeltal 
 
Vissa uppgifter i denna rapport som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma 
koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter 
underlättar för investerare att analysera koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. 
Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell 

redovisning enligt IFRS. 
 
Bruttoresultat 

 
 Mkr Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017   
2018 Q1 

LTM 
Helåret 

2017 

Nettoomsättning 374,4 354,0 1 420,5 1 400,1 

Övriga rörelseintäkter 0,2 0,0 2,2 2,1 

Kostnad sålda varor -260,8 -246,6 -992,0 -977,8 

Omräkningsdifferenser 0,1 0,2 -2,0 -1,9 

Summa bruttoresultat 113,8 107,6 428,7 422,5 

Bruttomarginal, % 30,4 30,4 30,2 30,2 

 
 
EBITA och justerat EBITA  

 
 Mkr Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017   LTM 
Helåret 

2017 

Rörelseresultat 30,0 35,0 60,6 65,6 

Av- och nedskrivningar på immateriella 
tillgångar 

1,1 1,2 4,5 4,6 

EBITA 31,1 36,2 65,1 70,2 

EBITA-marginal, % 8,3 10,2 4,6 5,0 

Jämförelsestörande poster 2,4 - 45,9 43,5 

Justerat EBITA 33,5 36,2 111,0 113,7 

Justerad EBITA-marginal, % 8,9 10,2 7,8 8,1 

 
 
EBITDA och justerat EBITDA  

 
 Mkr Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017   LTM 
Helåret 

2017 

Rörelseresultat 30,0 35,0 60,6 65,6 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar 

2,2 2,1 8,7 8,5 

EBITDA 32,2 37,0 69,3 74,1 

EBITDA-marginal, % 8,6 10,5 4,9 5,3 

Jämförelsestörande poster 2,4 - 45,9 43,5 

Justerat EBITDA 34,6 37,0 115,2 117,6 

Justerad EBITDA-marginal, % 9,2 10,5 8,1 8,4 
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Avkastning på eget kapital 

 
 Mkr 

Mar 2018 Mar 2017   Helåret 2017 

Periodens resultat – rullande 12 mån 31,9 76,7 40,4 

Eget kapital (genomsnitt) 161,2 142,2 133,0 

Avkastning på eget kapital, % 19,8 53,9 30,4 

 
 
 
Nettorörelsekapital  
 
 Mkr 

31 mar 2018 31 mar 2017   31 dec 2017 

Varulager 83,1 55,9 97,5 

Kundfordringar 305,3 262,0 254,3 

Övriga kortfristiga fordringar 20,2 6,3 15,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,9 15,1 9,4 

Leverantörsskulder -199,5 -165,0 -192,9 

Aktuella skatteskulder -7,3 -2,7 -7,1 

Övriga kortfristiga skulder -31,2 -25,0 -19,4 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -36,8 -26,4 -42,4 

Nettorörelsekapital 142,7 120,2 115,3 

 
 
Soliditet 

 
 Mkr 

31 mar 2018 31 mar 2017   31 dec 2017 

Eget kapital 131,6 190,8 106,4 

Obeskattade reserver - - - 

Summa 131,6 190,8 106,4 

Balansomslutning 590,7 533,2 554,3 

Soliditet, % 22,3 35,8 19,2 

 
 
Nettoskuld 

 
 Mkr 

31 mar 2018 31 mar 2017   31 dec 2017 

Räntebärande skulder 180,9 120,9 165,1 

Likvida medel -27,7 -39,7 -31,2 

Summa Nettoskuld 153,1 81,2 133,9 

Justerat EBITDA LTM 115,2 111,7 117,6 

Nettoskuld / Justerat EBITDA 1,3 0,7 1,1 
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Alternativt nyckeltal Definition Syfte 
Bruttoresultat Nettoomsättning med avdrag för råvaror och 

förnödenheter samt justerat för omräknings-
differenser på kundfordringar och 
leverantörsskulder 

Bruttoresultat ger en indikation på bidraget 
som ska täcka fasta- och semifasta kostnader i 
NCAB-koncernen 

Bruttomarginal Bruttoresultat i relation till nettoomsättning Bruttomarginal ger en indikation på bidraget 
som andel av nettoomsättningen, som skall 
täcka fasta- och semifasta kostnader i NCAB-
koncernen 

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

EBITDA tillsammans med EBITA ger en 
helhetsbild av resultat genererad från den 
löpande verksamheten. 

Justerat EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar justerat för 
jämförelsestörande poster 

Justerat EBITDA anpassas till poster som 
påverkar jämförbarheten och NCAB Group 
anser därför att det är ett användbart nyckeltal 
för att visa Bolagets resultat från den löpande 
verksamheten 

EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av 
goodwill och förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar 

EBITA ger en helhetsbild av resultat genererad 
från den löpande verksamheten 

Justerat EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av 
goodwill och förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar justerat för jämförelsestörande 
poster 

Justerat EBITA anpassas till poster som 
påverkar jämförbarheten och NCAB Group 
anser därför att det är ett användbart nyckeltal 
för att visa Bolagets resultat från den löpande 
verksamheten 

Justerad EBITA-marginal Rörelseresultat före av- och nedskrivning av 
goodwill och förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar justerat för jämförelsestörande 
poster i relation till nettoomsättning 

Justerad EBITA-marginal anpassas till poster 
som påverkar jämförbarheten och NCAB 
Group anser därför att det är ett användbart 
nyckeltal för att jämföra marginalen med andra 
bolag oberoende om verksamheten baserats 
på förvärv eller genom organisk tillväxt 

Avkastning på eget kapital Periodens resultat för senaste 12 
månaderna i relation till genomsnittligt eget 
kapital 

Avkastningen på eget kapital används för att 
analysera lönsamhet, baserad på hur mycket 
eget kapital som används 

Nettorörelsekapital Omsättningstillgångar, exklusive likvida 
medel, minskat med kortfristiga icke-
räntebärande skulder 

Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som 
är bundet i verksamheten 

Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till 
balansomslutningen 

NCAB Group anser att detta är ett användbart 
mått för att visa vilken andel av de totala 
tillgångarna som finansieras genom eget 
kapital och används av koncernledningen för 
att följa dess långsiktiga finansiella ställning 

Nettoskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida 
medel 

Nettoskuld är ett mått som visar Bolagets 
totala skuldsättning 

 

 


