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Bokslutskommuniké
januari – december 2016

FM Mattsson Mora Group AB (publ.)
org nr 556051-0207

Belopp i Mkr

jan-dec

2015

2016

2015

261,7

269,7

1 109,2

1 112,6

15,2

17,3

125,6

122,6

Rörelseresultat (EBIT)

4,0

7,8

84,6

85,7

Rörelsemarginal, %

1,5

2,9

7,6

7,7

Resultat före skatt

3,2

6,3

82,1

80,7

Kassaflöde efter investeringar

4,2

20,0

47,3

83,4

19,2

18,4

144,9

84,7

5,66

5,38

Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Jan-Dec

kvartal 4

2016

Avkastning på eget kapital, %

1109,2 Mkr
Nettoomsättning

84,6 Mkr
Rörelseresultat

7,6%

Rörelsemarginal

Nettoskuld
Resultat per aktie, kr *

0,29

0,46

* Resultat per aktie före och efter utspädning
Definition av nyckeltal framgår av kommunikén på sidorna 16-17.

FÖRSTA
FJÄRDE KVARTALET 2016
 Nettoomsättningen uppgick till 261,7 Mkr (269,7), en minskning med 3,0 procent jämfört
med fjärde kvartalet 2015.
 Rörelseresultatet uppgick till 4,0 Mkr (7,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 1,5
procent (2,9). Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om 1,0 Mkr (1,8).
 Resultat per aktie var 0,29 kr (0,46).
 Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,2 Mkr (20,0).
JANUARI-DECEMBER 2016
 Nettoomsättningen uppgick till 1 109,2 Mkr (1 112,6), en minskning med 0,3 procent
jämfört med samma period 2015.
 Rörelseresultatet uppgick till 84,6 (85,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,6
procent (7,7).Perioden belastades med jämförelsestörande poster om 4,5 Mkr (4,9).
 Resultat per aktie var 5,66 (5,38). En ökning med 5,2 procent.
 Kassaflödet efter investeringar uppgick till 47,3 Mkr (83,4).
 Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kr per aktie (3,00 kr samt en extra utdelning om 5,00
kr).
 Under året har ett flertal avtal tecknats med externa hyresgäster till fastigheten i Mora
vilket innebär framtida hyresintäkter om 3,5 Mkr på årsbasis.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 Arto Almér utsedd till ny inköps- och logistikdirektör.
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.
Patrik Linzenbold, IR direktör. Telefon +46 708 252630.
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VD kommenterar

Sammantaget ett år med stabil
lönsamhet
Facit för 2016 är sammantaget ett stabilt år där första halvåret var starkare än det andra, dels
till följd av utmaningar på marknaden men också starkare jämförelsetal. Vi kan konstatera
att branschen påverkades mer positivt under 2015 av den då kommande ändringen av ROTbidraget än vad vi förväntade oss.
Fredrik Skarp
VD och koncernchef

Flera spännande produktlanseringar
Omsättningen under det fjärde kvartalet minskade något jämfört med föregående års
rekordutveckling, men vi är trots allt nöjda både med utvecklingen under kvartalet såväl som
med året som helhet. Sverige är alltjämt dragloket, övriga nordiska länder hänger på medan
den övriga internationella verksamheten måste stärkas ytterligare.

’’

Produktmässigt hade vi ett antal lanseringar i kvartalet, främst ett jämnt flöde nyheter inom
Damixa-varumärket. Damixa Rowan Pro lanserades i oktober, Damixa Bell i november och
varumärkets första elektroniska blandare – Damixa Free – mötte marknaden i december.

Vår strategiska
inriktning är fortsättningsvis att
äga vår hemmamarknad och bli en
attraktiv nischaktör internationellt

’’

Den efterlängtade presentationen av samarbetet med arkitekten Thomas Sandell i form av
Mora One presenterades till kunder och återförsäljare i december – för lansering till
konsument i april 2017. Denna produktnyhet är ett tydligt steg i vår strategi att positionera
Mora som ett premiumvarumärke med funktionell design.
Stabil rörelsemarginal för helåret
Rörelsemarginalen för helåret var i linje med föregående år efter en stark inledning. Vi hade
ökade externa rörelsekostnader främst hänförliga till framtidssatsningar. Kvalitetsbristarbetet
går i rätt riktning, även om resultatet alltjämt belastas av periodvisa förskjutningar relaterade
till detta förbättringsområde med relativt höga kostnader under det fjärde kvartalet. Vi har
fortsatt fokus på detta område och på att förbättra lönsamheten i våra dotterbolag.
Koncernen genomförde en operativ omorganisation i januari 2017 för att få bättre utväxling
på våra interna processer och varje varumärkes potential. Arbetet med att hitta synergier
inom bland annat inköp av material och komponenter för hela koncernen är ett prioriterat
område och fortlöper med full fart.
Fortsätta fånga potentialen i marknaden
När vi nu går in i 2017 ska vi komma ihåg att första halvåret 2016, och i synnerhet första
kvartalet, var starkt och därmed svårt att överträffa. Första kvartalet 2017 har således startat
något svagare än motsvarande period 2016. Vår strategiska inriktning är fortsättningsvis att
äga vår hemmamarknad och bli en attraktiv nischaktör internationellt. Att växa både i och
utanför Norden ska vi göra genom att bygga på de attraktiva varumärken vi har och genom
selektiva förvärv då vi ser bra möjligheter. Vår ambition är vidare att fortsätta ha
aktieägarvärde i fokus med en stark balansräkning och kassaflöde – och med en generös
utdelningspolitik.
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Koncernens försäljning
och resultat
Nettoomsättning

NETTOOMSÄTTNING OCH
RÖRELSEMARGINAL
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Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 261,7 Mkr (269,7) vilket motsvarade
en minskning med 3,0 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för det
nordiska segmentet uppgick till 231,3 Mkr, vilket är en minskning med 3,0 Mkr jämfört med
föregående år. Nedgången i försäljningen förklaras delvis av ett starkt kvartal föregående år
som en följd av förväntade förändrade regler för ROT-avdrag. Nettoomsättningen för
segmentet international uppgick till 30,4 Mkr vilket är en minskning med 5,0 Mkr jämfört
med föregående år.

0

Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5,8 Mkr.

Nettoomsättning, Mkr
Nettoomsättning, Kv 4 2016
Rörelsemarginal

Januari-december
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 109,2 Mkr (1 112,6), vilket motsvarade en
minskning med 0,3 procent jämfört med samma period föregående år.
Nettoomsättningen för det nordiska segmentet uppgick till 991,1 Mkr, en ökning med 13,3
Mkr jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten för segmentet uppgick till 1,2
procent. Det nordiska segmentet motsvarar cirka 89 procent av koncernens nettoomsättning.
Nettoomsättningen för segmentet international uppgick till 118,1 Mkr, en minskning med
16,7 Mkr.
Nettoomsättningen under första halvåret motsvarade 54,3 procent (52,2) av periodens
nettoomsättning och under andra halvåret motsvarade nettoomsättningen 45,7 procent (47,8).

RÖRELSERESULTAT

Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 2,4 Mkr.
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Rörelseresultat, Mkr

Rörelseresultat, Kv 4 2016

Fjärde kvartalet
Bruttomarginalen uppgick till 30,0 procent (31,5). Den försämrade marginalen förklaras i
huvudsak av högre interna kvalitetsbristkostnader.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 15,1 Mkr (17,3).
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet minskade med 3,8 Mkr och uppgick till 4,0 Mkr (7,8)
vilket motsvarade en rörelsemarginal om 1,5 procent (2,9).
Kostnader avseende försäljning, administration och forskning & utveckling uppgick till 72,8
Mkr, vilket är en minskning med 0,5 Mkr mot föregående år. Kvartalet belastades med
kostnader för en framtida börsnotering om 1,0 Mkr (1,8).
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Totalt uppgick koncernens avskrivningar till 11,1 Mkr (9,5), varav avskrivningar på
immateriella tillgångar var 3,9 Mkr (3,4) Avskrivningar avseende immateriella tillgångar
avser i huvudsak produktutveckling. Resultat före skatt uppgick till 3,2 Mkr (6,3).
Finansnettot uppgick till -0,8 (-1,5).
Skatteintäkten för det fjärde kvartalet uppgick till 0,2 Mkr, att jämföra med -1,0 Mkr
motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 3,4 Mkr (5,2).
Januari-december
Bruttomarginalen uppgick till 33,6 procent (33,6).
Rörelseresultatet för perioden minskade med 1,1 Mkr och uppgick till 84,6 Mkr (85,7) vilket
motsvarade en rörelsemarginal om 7,6 procent (7,7).
Kostnader avseende försäljning, administration och forskning & utveckling uppgick till
289,8 Mkr, vilket är en ökning med 13,3 Mkr mot föregående år. Ökningen förklaras av
högre avskrivningar avseende immateriella tillgångar och högre kostnader för forskning &
utveckling. Kostnader för en framtida börsnotering belastade resultatet med 4,5 Mkr (4,9).
Totalt uppgick koncernens avskrivningar till 41,0 Mkr (36,9), varav avskrivningar på
immateriella tillgångar var 15,6 Mkr (10,6). Avskrivningar avseende immateriella tillgångar
avser i huvudsak produktutveckling och speglar en högre aktivitet i framtagandet av nya
produkter. Resultat före skatt uppgick till 82,1 Mkr (80,7). Finansnettot uppgick till -2,5 Mkr
(-5,0).
Den nya blandarserien Mora One är ett
samarbete mellan Thomas Sandell och
Mora Armatur. Mora One lanserades till
återförsäljare i december 2016 – till
konsument i april 2017.

Skattekostnaden för perioden uppgick till -17,4 Mkr, att jämföra med -19,1 Mkr
motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 64,7 Mkr (61,6).

Finansiell ställning,
januari-december 2016
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 113,5 Mkr (117,4). Betald skatt uppgick till
17,1 Mkr (11,9). Nettoinvesteringarna påverkade kassaflödet med -66,2 Mkr (-34,0).
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad
checkräkningskredit uppgick vid periodens slut till 207,7 Mkr (127,3). Utnyttjad checkkredit
uppgick till 32,7 Mkr (0). Den räntebärande nettoskulden var 144,9 Mkr (84,7). Amortering
av lån inklusive finansiell leasing gjordes planenligt med 2,2 Mkr (3,7).

40,3%
Soliditet

Balansomslutningen vid periodens slut var 804,6 Mkr (791,5). Varulager uppgick till 198,8
Mkr (185,8). Kortfristiga fordringar uppgick till 181,1 Mkr (198,5) varav kundfordringar var
159,5 Mkr (176,3).
Soliditeten var 40,3 procent (44,0).
Eget kapital vid periodens slut var 324,5 Mkr (348,4), vilket motsvarar 28,36 kr per aktie
(30,44). Avkastning på eget kapital var 19,2 procent (18,4).

19,2%
Avkastning på eget kapital

Finansiella instrument
Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, upplåning, skulder
avseende finansiell leasing, leverantörsskulder och övriga skulder bedöms utgöra en rimlig
approximation av verkligt värde.
Värdering av derivat har gjorts till verkligt värde, nivå 2, baserat på noterade kurser på LME
samt noterade valutakurser på bokslutsdagen. Derivaten redovisas som övriga fordringar
med 4,0 Mkr (0,0) samt som övriga skulder med -0,3 Mkr (-0,8).
Realiserade terminssäkringar påverkade rörelseresultatet med -0,2 Mkr (0,1).
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Investeringar
Totalt uppgick koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar till 52,4 Mkr
(16,5) och avser huvudsakligen produktionsanläggningen samt fastigheten i Mora.
Inriktningen på investeringarna har varit att korta ledtiden i produktframtagning och att
förbättra en kostnadseffektiv produktionsanläggning. Koncernens investeringar i
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 13,3 Mkr (17,6).
Medarbetare
Medelantalet anställda uppgår till 548 (545).

Moderbolaget
Huvuddelen av FM Mattsson Mora Groups verksamhet sker i det svenska moderbolaget.
De kommentarer som anges när det gäller koncernens resultat och ställning gäller därför i
allt väsentligt även för moderbolaget.
Utöver produktion, forskning & utveckling, försäljning på den svenska marknaden, vissa
utländska marknader samt till dotterbolag, tillhandahåller moderbolaget också tjänster inom
management, administration och IT till dotterbolag i koncernen.

Damixa Rowan Pro lanserades i oktober
2016

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 196,2 Mkr (199,7) under kvartalet, varav
export av varor utgjorde 35,9 Mkr (35,9). Rörelseresultat uppgick till 5,6 Mkr (7,5) under
kvartalet.
Januari - december
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 845,5 Mkr (813,9), varav export av varor
utgjorde 153,6 Mkr (140,2). Rörelseresultat uppgick till 79,3 Mkr (66,1) under perioden.
Moderbolaget har erhållit utdelning från dotterbolag med 40,9 Mkr (0) vilket påverkat
finansnettot positivt.
Investeringar
Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 48,1 Mkr (13,6)
och avser huvudsakligen produktionsanläggningen i Mora. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 1,9 Mkr (5,4).

Damixa Bell lanserades i november
2016

Övrigt
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i koncern och moderbolag
FM Mattsson Mora Group utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska
risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas
verksamhets- och ansvarsrisker i form av patent, miljö och garantier vad gäller
produktansvar. Det förs en löpande dialog med olika intressenter när det gäller miljö och
eventuella saneringsbehov. Baserat på dialogen med dessa intressenter och bedömd
sannolikhet har avsättningar redovisats för att möta eventuella framtida krav vad gäller
miljö. När det gäller finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. FM
Mattsson Mora Group arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En av
de viktigaste verksamhetsriskerna som identifierats är riskexponering mot metallerna koppar
och zink som är råvara för legeringen mässing. Av FM Mattsson Mora Group totala
kostnader för direkt material utgörs cirka en tredjedel av den mässingsmetall som ingår i
egentillverkade och köpta komponenter.
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Riskhantering avseende råvarupriser inriktas mot att undvika spekulationsrisker och skapa
förutsägbarhet. För det egna behovet av mässing görs detta genom korta avtal och löpande
finansiella säkringar. För köpta komponenter söks avtal som ger låg frekvens vad gäller
prisuppdateringar.
För ytterligare redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till
årsredovisningen för 2015.
Säsongsvariationer
FM Mattsson Mora Group har som regel en högre fakturering under första halvåret. Den
lägre andelen fakturering under andra halvan av räkenskapsåret förklaras av månaderna juli,
augusti och december som är något svagare månader.
Långsiktiga finansiella mål
Styrelsen har fastställt följande mål:

Organisk tillväxt på tre procent per år i nettoomsättning över en konjunkturcykel
därutöver tillkommer förvärvseffekter.

Rörelsemarginal om 10 procent per år över en konjunkturcykel

Årlig utdelning som motsvarar cirka 50 procent av resultat efter skatt förutsatt att
soliditeten inte understiger 30 procent efter genomförd utdelning.

En soliditet om cirka 40 procent.
Aktie- och ägarförhållanden
Totala antalet aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ) uppgår till 11 445 100, varav
2 045 900 A-aktier med 10 röster och 9 399 200 B-aktier med 1 röst. Bolaget har 167
aktieägare. FM Mattsson Mora Group AB (publ) är ett så kallat avstämningsbolag vilket
innebär att aktiebok förs av Euroclear.
Transaktioner med närstående i koncern och moderbolag
Några transaktioner mellan FM Mattsson Mora Group och närstående som väsentligt
påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden. Moderbolaget har
erhållit utdelning från koncernföretag.
Den första elektroniska blandaren
Damixa Free mötte marknaden i
december 2016.

Karaktären på transaktionerna framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34.
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten
för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 9 kapitel, Delårsrapport.
För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder
tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
Från och med 3 juli 2016 tillämpas ESMAs (European Securities And Markets Authority)
“Riktlinjer – Alternativa nyckeltal”. I enlighet med dessa riktlinjer har upplysningarna
utökats med finansiella mått som inte definieras av IFRS.
Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kr per aktie (3,00 kr samt en extra utdelning om 5,00
kr).
Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på FM Mattssons Mora Groups hemsida från
och med den 18 april 2017.
Prognos
FM Mattsson Mora Group lämnar ingen prognos för 2017.
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Händelser under kvartalet
Arto Almér tillträdde en nyinrättad tjänst som inköps- och logistikdirektör i FM Mattsson
Mora Group under oktober 2016.
Händelser efter rapportperiodens slut
Koncernen genomförde den 1 januari 2017 en omorganisation för att bättre utnyttja varje
varumärkes potential och förbättra bolagets interna processer. Koncernledningen består
därefter av Fredrik Skarp, VD, Anna-Carin Bjelkeby, CFO, Ole Sander, Director of
International sales and marketing Damixa och Peter Wennerstein, Director of Sales Nordic
and marketing FM Mattsson and Mora samt adjungerad Patrik Linzenbold, IR.

Finansiell
kalender
2017-2018
Årsredovisning 2016, 18 april 2017
Årsstämma 2017, 11 maj 2017
Delårsrapport för perioden januarimars 2017, 11 maj 2017

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2017 i Mora. Mer information om årsstämman
kommer att finnas på bolagets hemsida.
Valberedning
I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 12 maj 2016 har FM
Mattsson Mora Group etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till
årsstämman 2017 lämna förslag till, val av ordförande vid årsstämman, val av
styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode och val av och
arvodering till revisor
Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Hans Karlsson, Mattias Frost och Lena
Hermansson.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets
revisorer.

Delårsrapport för perioden april- juni
2017, 24 augusti 2017

Mora den 16 februari 2017

Delårsrapport för perioden juliseptember 2017, 31 oktober 2017

Fredrik Skarp
Koncernchef och verkställande direktör

Bokslutskommuniké 2017, 14
februari 2018
Årsstämma 2018, 15 maj 2018
Delårsrapport för perioden januarimars 2018, 15 maj 2018
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Belopp i Mkr

okt-dec
2016

Nettoomsättning

jan-dec
2015

2016

2015

261,7

269,7

1 109,2

1 112,6

-183,2

-184,9

-736,1

-739,2

Bruttoresultat

78,5

84,8

373,0

373,4

Försäljningskostnader

-55,0

-55,8

-210,1

-210,5

Administrations- och FoU- kostnader

-17,7

-17,5

-79,7

-66,0

Övriga rörelseintäkter och kostnader

-1,7

-3,7

1,3

-11,1

Rörelseresultat

4,0

7,8

84,6

85,7

Finansiella poster

-0,8

-1,5

-2,5

-5,0

Resultat före skatt

3,2

6,3

82,1

80,7

Skatt på periodens resultat

0,2

-1,0

-17,4

-19,1

Periodens resultat

3,4

5,2

64,7

61,6

0,29

0,46

5,66

5,38

Kostnad sålda varor

Resultat per aktie (kronor) *
Genomsnittligt antal aktier

11 445 100 11 445 100

11 445 100 11 445 100

* Det finns inga instrument som kan leda till utspädning

Koncernens rapport
över totalresultat i sammandrag
Belopp i Mkr

Periodens resultat

okt-dec

jan-dec

2016

2015

2016

2015

3,4

5,2

64,7

61,6

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat

0,8

6,2

-11,8

5,6

-0,2

-1,5

2,6

-1,3

-0,3

-4,4

8,7

-3,5

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
Mässingssäkringar
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat

2,2

0,1

4,4

-1,2

-0,5

-0,0

-1,0

0,3

5,4

5,6

67,7

61,4

Summa totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare

FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2016

FINANSIELLA RAPPORTER – 8

Koncernens
balansräkning i sammandrag
Belopp i Mkr

31 dec 2016

31 dec 2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill

117,5

116,3

Övriga immateriella tillgångar

94,4

95,0

Materiella anläggningstillgångar

157,5

129,5

Finansiella anläggningstillgångar

4,4

2,7

18,6

17,7

392,4

361,2

Varulager

198,8

185,8

Övriga omsättningstillgångar

213,4

244,5

Summa omsättningstillgångar

412,2

430,4

SUMMA TILLGÅNGAR

804,6

791,5

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

324,5

348,4

Summa eget kapital

324,5

348,4

Långfristiga skulder

222,7

209,0

Kortfristiga skulder

257,4

234,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

804,6

791,5

Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Skulder

FM MATTSSON MORA GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2016

FINANSIELLA RAPPORTER – 9

Koncernens rapport
över förändring i eget kapital i
sammandrag
Belopp i Mkr

31 dec 2016

31 dec 2015

348,4

321,3

-91,6

-34,3

67,7

61,4

324,5

348,4

jan-dec 2016

jan-dec 2015

Resultat före skatt

82,1

80,7

Avskrivningar

41,0

36,9

Ingående balans per 1 januari
Utdelning
Totalresultat
Utgående balans

Koncernens rapport
över kassaflöden i sammandrag
Belopp i Mkr

Förändring i rörelsekapital mm

7,5

11,7

-17,1

-11,9

113,5

117,4

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-52,4

-16,5

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-13,3

-17,4

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,5

0,0

-66,2

-34,0

Kassaflöde efter investeringar

47,3

83,4

Förändring av checkräkningsskuld

32,7

-25,7

Amortering av skuld

-2,2

-3,7

Utbetald utdelning

-91,6

-34,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-61,0

-63,8

Periodens kassaflöde

-13,7

20,5

46,1

26,4

Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets
resultaträkning i sammandrag
Belopp i Mkr

okt-dec
2016

jan-dec
2015

2016

2015

Nettoomsättning

196,2

199,7

845,5

813,9

Kostnad såld vara

-148,2

-148,0

-605,4

-583,3

Bruttoresultat

48,0

51,7

240,1

230,6

Försäljningskostnader

-28,4

-27,6

-102,4

-97,9

Administrations- FoU- och övriga rörelsekostnader

-14,0

-16,6

-58,4

-66,6

Rörelseresultat

5,6

7,5

79,3

66,1

Finansiella poster

-1,1

-6,9

39,2

-9,6

Resultat efter finansiella poster

4,5

0,6

118,5

56,5

Bokslutsdispositioner

-6,9

-6,9

-6,9

-6,9

Skatt på periodens resultat

-0,1

-0,7

-17,7

-15,6

Periodens resultat

-2,5

-7,0

93,9

34,0

Moderbolagets rapport över
totalresultatet i sammandrag
Belopp i Mkr

Periodens resultat
Säkring av mässing

okt-dec

jan-dec

2016

2015

2016

2015

-2,5

-7,0

93,9

34,0
-1,2

2,2

0,1

4,4

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat

-0,5

0,0

-1,0

0,3

Summa Övrigt totalresultat

1,7

0,1

3,4

-0,9

-0,8

-6,9

97,3

33,1

Summa totalresultat
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Moderbolagets
balansräkning i sammandrag
Belopp i Mkr

31 dec 2016

31 dec 2015

39,7

46,3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella tillgångar

6,5

5,7

Materiella anläggningstillgångar

136,1

106,2

Finansiella anläggningstillgångar

168,4

130,2

Summa anläggningstillgångar

350,7

288,4

Varulager

131,8

125,0

Kortfristiga fordringar

118,0

123,4

0,3

25,2

Summa omsättningstillgångar

250,1

273,6

SUMMA TILLGÅNGAR

600,8

562,0

57,3

57,3

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

98,9

93,2

Summa eget kapital

156,2

150,5

Obeskattade reserver

139,7

132,6

Avsättningar

107,5

103,3

Långfristiska skulder

-

-

Kortfristiga skulder

197,4

175,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

600,8

562,0
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Not 1 Tilläggsinformation
Upplysningar återfinns på följande sidor:







finansiella instrument,
säsongsvariationer,
transaktioner med närstående,
redovisningsprinciper,
utdelning,
händelser efter rapportperiodens slut,

Sida 4
Sida 6
Sida 6
Sida 6
Sida 6
Sida 6

Not 2 Segmentredovisning
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av verksamheten företagets högsta verkställande beslutsfattare
följer upp. Då koncernledningen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån länder utgör dessa koncernens
rörelsesegment. Koncernens interna rapportering är därför uppbyggd så att koncernledningen kan följa ländernas prestationer och resultat.
Följande rörelsesegment har identifierats:
Rörelsesegment Norden
Segment Norden är en sammanslagning eftersom försäljningen i de fem länderna har likartade ekonomiska egenskaper.
Rörelsesegment International
Segment International är en sammanslagning av försäljningen i dotterbolagen i Tyskland, Nederländerna, Belgien, Singapore, Hong Kong
och Kina samt övrig exportförsäljning exempelvis Australien, Baltikum, Storbritannien etc. Inget av dessa länder har en omsättning eller
resultat som överstiger tio procent av total omsättning eller resultat för koncernen.
Norden
Segmentet inkluderar försäljning på marknaderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Försäljning av bolagets produkter sker via
moderbolaget i Sverige, helägda dotterbolag i Norge, Danmark och Finland samt en distributör på Island. Försäljningen representerar 89
procent av koncernens totala försäljning i perioden.
Nettoomsättningen för perioden januari – december uppgick till 991,1 Mkr (977,8) och rörelseresultatet uppgick till 86,9 Mkr (85,7).
International
Segmentet inkluderar försäljning på marknaderna Tyskland, Holland, Belgien, Kina, Hongkong och Singapore som sker via helägda
dotterbolag samt övriga marknader där försäljning sker via lokala distributörer. Segmentet representerar 11 procent av koncernens totala
försäljning.
Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till 118,1 Mkr (134,8) och rörelseresultatet för segmentet uppgick till -2,3 Mkr
(0).

Belopp i Mkr

Norden

International

Total

Norden

International

Total

okt-dec

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

jan-dec

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Nettoomsättning

231,3

234,3

30,4

35,4

261,7

269,7

991,1

977,8

118,1

134,8

1 109,2

1 112,6

Rörelseresultat

6,1

4,4

-2,1

3,4

4,0

7,8

86,9

85,7

-2,3

0,0

84,6

85,7

Finansiella poster

-0,8

-1,5

-2,5

-5,0

Resultat före skatt

3,2

6,3

82,1

80,7
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Not 3 Användning av icke-International
Financial Reporting Standards (”IFRS”)
resultatmått
FM Mattsson Mora Group presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa
nyckeltal. FM Mattsson Mora Group anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de
möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte
alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras
enligt IFRS. För definitioner av de nyckeltal som FM Mattsson Mora Group använder, se nedan.

Kvartalsdata
Belopp i Mkr

2016

2015

KONCERNEN

kv 4

kv 3

kv 2

kv 1

kv 4

kv 3

kv 2

kv 1

Nettoomsättning

261,7

245,4

303,4

298,6

269,7

261,8

288,4

292,6

78,5

83,8

99,5

111,3

84,8

85,1

97,9

105,5

Rörelseresultat (EBIT)

4,0

18,9

23,6

38,1

7,8

18,8

27,7

31,5

Rörelsemarginal, %

1,5

7,7

7,8

12,8

2,9

7,2

9,6

10,8

Resultat före skatt

3,2

19,2

23,1

36,6

6,3

18,0

26,3

30,2

0,29

1,29

1,61

2,46

0,46

1,26

1,70

1,96

4,2

30,1

21,2

-8,3

20,0

31,8

23,2

9,1

2016

2015

2014

2013

2012

1 109,2

1 112,6

969,0

823,7

860,5

84,6

85,7

48,3

70,0

38,3

Bruttoresultat

Resultat per aktie, SEK
Kassaflöde efter investeringar

Flerårsöversikt
Tabellen visar koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag
Belopp i Mkr
KONCERNEN

Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före skatt

82,1

80,7

42,8

67,5

34,7

Balansomslutning

804,6

791,5

757,4

673,7

669,4

Soliditet, %

40

44

42

50

45

47,3

83,4

-67,8

53,7

67,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

17

18

10

16

9

Avkastning på eget kapital, %

19

18

9

16

10

144,9

84,7

135,9

5,7

40,4

548

545

553

452

459

Kassaflöde efter investeringar

Nettoskuld
Medelantal anställda
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Beräkning av finansiella resultatmått som inte
återfinns i IFRS regelverket
Beräkning Organisk tillväxt
Belopp i Mkr
Nettoomsättning
Avgår förvärvad omsättning
Justerad nettoomsättning
Effekt på justerad nettoomsättning med valuta som föregående år

2016 kv 4

2016

261,7

1 109,2

0,0

0,0

261,7

1 109,2

-5,8

-2,4

255,9

1 106,8

-5,1

-0,5

Belopp i Mkr

2016

2015

Rörelseresultat

84,6

85,7

Justerad nettoomsättning, med valuta som föregående år
Organisk tillväxt %

Beräkning Avkastning på sysselsatt kapital

Ränteintäkter

0,2

0,5

798,1

774,5

-285,3

-268,7

Genomsnittliga avsättningar

-22,3

-20,6

Avkastning på sysselsatt kapital %

17,3

17,8

1612

1512

Genomsnittlig balansomslutning
Genomsnittliga ej räntebärande skulder

Beräkning Nettoskuld
Belopp i Mkr
Räntebärande skulder
Räntebärande avsättningar
Räntebärande tillgångar

-43,2

-11,8

-137,2

-122,7

3,2

3,7

Likvida medel

32,3

46,1

Nettoskuld

-144,9

-84,7

Beräkning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Belopp i Mkr

2016 kv 4

2015 kv 4

2016

2015

Rörelseresultat

4,0

7,8

84,6

85,7

11,2

9,5

41,0

36,9

15,2

17,3

125,6

122,6

Årets avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar
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Beskrivning av finansiella resultatmått som inte
återfinns i IFRS regelverket
Term

Definition

Förklaring

Organisk tillväxt

Nettoomsättningen, justerad för totalt förvärvad och
avyttrad nettoomsättning och valutaeffekter, under
perioden jämfört med nettoomsättningen motsvarande
period föregående år, som om respektive affärsenhet varit
ägd under jämförelseperioden.

Måttet är av stor vikt för ledningen för att
följa underliggande försäljningstillväxt drivet
av volym, pris, och mixändringar för
jämförbara enheter mellan olika perioder.

Tillväxt

Procentuell ökning av nettoomsättningen mellan två
perioder.

Måttet är av stor vikt för ledningen för att
följa den samlade försäljningsökningen
inklusive genomförda förvärv.

Bruttoresultat

Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor.

Som tillverkande företag är bruttoresultat ett
viktigt mått för att visa marginalen före
försäljnings- och administrationskostnader.

Bruttomarginal

Bruttoresultatet i procent av nettoomsättning.

Bruttomarginal är ett viktigt mått för att visa
effektivitet i produktionen.

Resultat före avoch nedskrivningar,
finansiella poster
och skatt (EBITDA)

Beräknas som rörelseresultat före av- och nedskrivningar
finansiella poster och skatt.

Måttet är relevant för att skapa en förståelse
för bolagets operativa verksamhet, oavsett
finansiering och avskrivningar för
anläggningstillgångar.

Rörelseresultat
(EBIT)

Beräknas som rörelseresultat före finansiella poster och
skatt.

Rörelseresultatet ger en samlad bild av den
totala resultatgenereringen i den operativa
verksamheten.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal tillsammans med
nettoomsättningstillväxt är en viktig del i att
följa värdeskapandet.

Resultat före skatt

Periodens resultat justerat för inkomstskatt hänförlig till
perioden.

Resultatet visar på vilket resultat som
genereras från den operativa verksamheten
och finansiella intäkter med beaktande av att
långivarna har fått ersättning för det kapital
som de bidrar med till finansieringen av
verksamheten. Måttet visar således
kvarvarande resultat till ägarna men med
beaktande av att det allmänna erhåller en
andel (skatt) av detta resultat.

Vinstmarginal

Periodens resultat i procent av nettoomsättning.

Ger ett värde som är jämförbart med andra
företag oavsett volym.

Det kassaflöde som verksamheten har genererat under
perioden med beaktande av förändringar i rörelsekapital
men före investerings- och finansieringsverksamheten
såsom de redovisas för perioden.

Måttet illustrerar vilket kassaflöde
verksamheten genererar under en period och
som potentiellt kan användas för investeringar
och andra strategiska initiativ.

Resultaträkning

Kassaflöde
Kassaflöde från den
löpande
verksamheten
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Kassaflöde efter
investeringar
Periodens
kassaflöde

Avkastningsmått
Avkastning på eget
kapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten minskat med
kassaflöde från investerings-verksamheten såsom de
redovisas för perioden
Kassaflöde från periodens verksamhet minskat med
kassaflöde från investerings- och
finansieringsverksamheten såsom de redovisas för
perioden.

Anger kassaflödet som bolaget genererar
under en period justerat för hur bolaget är
finansierat.
Visar periodens förändring i likvida medel.

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget
kapital.

Visar ur ett aktieägarperspektiv vilken
avkastning som ges på ägarens investerade
kapital
Visar hur mycket totalt kapital som används i
rörelsen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande
skulder och icke räntebärande avsättningar.

Avkastning på
sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus ränteintäkter i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital (balansomslutning med
avdrag för ej räntebärande skulder och avsättningar).

Det centrala måttet för att mäta avkastning på
allt det kapital som binds i verksamheten.

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Visar den finansiella risken uttryckt i hur stor
andel av balansomslutningen som finansierats
av ägarna.

Nettoskuld

Summan av räntebärande skulder och räntebärande
avsättningar med avdrag för räntebärande tillgångar.

Ett relevant mått för att visa den totala
lånefinansieringen.

Investeringar

Utgörs av investeringar för en effektivare produktion
samt av underhålls- och rationaliserings-, ersättningseller miljökaraktär i produktionen. Därutöver utgifter för
produktutveckling som i balansräkningen klassificeras
som anläggningstillgång.

Visar storleken på de investeringar som
genomförts för att bibehålla befintlig
kapacitet i produktionen samt investeringar i
nya produkter.

Balansomslutning

Summan av tillgångs- eller skuldsidan i balansräkningen.

Används som delkomponent vid beräkning av
nyckeltal.

Utdelning per aktie

Utdelningar som avser perioden i förhållande till totalt
antal utestående aktier.

Visar den värdeöverföring som skett till
aktieägarna per innehavd aktie i perioden

Eget kapital per
aktie

Utestående eget kapital i förhållande till vägt
genomsnittligt antal aktier.

Det bokförda värdet av det egna kapitalet i
förhållande antalet utestående aktier ger en bra
indikation om hur mycket kapital per aktie
som är hänförligt till aktieägarna.

Totalt antal arbetade timmar under perioden dividerad
med årsarbetstid om 1920.

Årsarbetstid enligt Bokföringsnämndens
definition för att skapa jämförbarhet med
andra verksamheter.

Finansiella mått
Soliditet

Aktiedata

Anställda
Medelantal
anställda

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de
starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa med Norden som huvudmarknad.
Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och cirka 550 anställda. Verksamheten är
koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.

FM Mattsson Mora Group AB (publ.), Box 480, SE-792 27 Mora, Sweden, Tel +46 (0)250-596000, Fax +46 (0)250-15960,
info@fmm-mora.com, www.fmm-mora.com

