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FINANSIELLA VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
 

 

 Koncernens intäkter uppgick till 218 MSEK under KV4 2019 vilket innebär en 

tillväxt om 15,7% (-12,85% 2018 inkl. Sørlie). 

 

 EBITDA uppgick till -3,4 MSEK (17,4 MSEK). 

 

 Valutakursförluster YTD 2019 om 8,5 MSEK (0,8 MSEK förlust 2018). 

 

 Bokförda engångskostnader på ungefär 12 MSEK under KV4 avseende 

kostnadsreduceringar. 

 

 Kostnadsreduceringsprogrammet för 2020 fortskrider enligt plan. 

 

 Orderreserv om 84,1 MSEK vid utgången av KV4 2019 (103,3 MSEK KV4 2018). 

 

 

Koncernens nyckeltal 

 

Intäkter inkl Sørlie Prosjektinnredninger AS var 250,7 MSEK i KV4 2018 och 913,5 MSEK 
jan-dec 2018. EBIT inkl Sørlie Prosjektinnredninger AS var 11,8 MSEK i KV4 2018 och 
53,4 MSEK jan-dec 2018.  
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VD:s KOMMENTAR 

 

 

Inom de flesta av våra affärsområden har de underliggande rörelserna presterat väl även 
under det sista kvartalet. Den negativa valutakurseffekten på 8,5 MSEK och 
engångskostnader på cirka 12 MSEK påverkar årets EBITDA negativt. 

 

Kostnadsreduceringsprogrammet "Trim 2020" löper vidare med full kraft och den 
uppskattade effekten är ökad till cirka 25 MSEK för 2020, att jämföra med informationen 
i föregående delårsrapport. Kostnadsreduceringen är främst relaterad till personal och 
ger störst effekt i den svenska verksamheten. 

  

I januari 2020 gjorde vi ett marknadsstrategiskt namnbyte från Altistore till Sono Norge 
och kommer att göra detsamma genom namnbyte på vår danska verksamhet till Sono 
Danmark under KV1. Vårt bolag Sono Sverige, som är inriktat på svenska återförsäljare, 
har gjort ett strategiskt namnbyte till Sono Brands. I tillägg till det har vi påbörjat ett 
arbete med att förenkla koncernens struktur genom att fusionera bolag. Ett arbete som 
kommer att fortsätta under 2020, där norska Sono Norge och Scandinavian Storage 
Group kommer att utgöra en av fusionerna. Detta arbete är ett viktigt steg för att 
ytterligare förenkla koncernens struktur, möjliggöra synergier och förbättra 
kommunikationen ut mot marknaden.  

 

Form o Miljö kommer att ge sig in på en ny geografisk marknad, Göteborgsområdet, då 
de blivit valda som leverantörer till Göteborgs kommun avseende skolmarknaden. Vi 
förväntar oss en positiv effekt av förändringen och kommer att rekrytera ytterligare en 
anställd för att hantera den förväntade ökade framtida efterfrågan  

 

GBP fortsätter framgångsrikt med sin tillväxt inom försäljning till industrimarknaden. 
Under KV4 tecknades ett avtal med en stor europeisk industrikund som kommer att sälja 
våra packbord över hela Europa. Lansering förväntas ske under KV2 2020, med ett årligt 
värde på över 10 MSEK och ytterligare möjligheter framöver.  

 

 

 

Ole Vinje, CEO, Tranås, 28 februari 2020           
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

 

KV4 2019 

 

Resultaträkning 

Koncernen redovisade totala rörelseintäkter om 218,5 MSEK (188,8 MSEK) och EBITDA 
om -3,4 MSEK (17,4 MSEK) under KV4 2019.  

Orderingången var 196,8 MSEK (205,7 MSEK), vilket motsvarar en minskning med 4,3 % 
jämfört med KV4 2018. Koncernens EBIT uppgick till -12,5 MSEK (7,8 MSEK) och 
nettoresultatet till -22,8 MSEK (-4,2m). 

Koncernens bruttomarginal under KV4 2019 var 38,3% (42,4%). Den största orsaken till 
den minskade bruttomarginalen är förvärvet av Sørlie Prosjektinnredninger, som har 
något lägre bruttomarginal än koncernens snitt. Vi har initierat ett flertal aktiviteter för 
att förbättra Sørlie Prosjektinnredningers marginaler framöver. 

 

Segment 

Koncernen är indelad i två segment, Sono Norway (Norge) och Sono Sweden (Sverige).  

Norge genererade intäkter om 111,7 MSEK (70,5 MSEK) och EBITDA om 1,2 MSEK (4,7 
MSEK) under kvartalet. Sverige redovisade intäkter om 110,5 MSEK (130,8 MSEK) och 
EBITDA om -3,2 MSEK (13,2 MSEK).  
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Jan – dec 2019 

 

Resultaträkning 

Koncernen redovisade totala rörelseintäkter om 912 MSEK (746 MSEK) och EBITDA om 
61 MSEK (89 MSEK) YTD 2019.  

Orderingången var 862 MSEK (748 MSEK), vilket motsvarar en ökning med 15,2 % 
jämfört med 2018. Koncernens EBIT uppgick till 20,5 MSEK (46,7 MSEK) och 
nettoresultatet till 24,1 MSEK (17,4 MSEK). 

Koncernens bruttomarginal YTD 2019 var 38,1% (40,4%). Den största orsaken till den 
minskade bruttomarginalen är förvärvet av Sørlie Prosjektinnredninger, som har något 
lägre bruttomarginal än koncernens snitt. Den negativa differensen mellan 
valutakursförlusterna 2019 och 2018 är 7,6 MSEK. 

 

Segments 

Koncernen är indelad i två segment, Sono Norway (Norge) och Sono Sweden (Sverige).  

Norge genererade intäkter om 464,1 MSEK (279,3 MSEK) och EBITDA om 38,8 MSEK 
(44,5 MSEK) under året. Sverige redovisade intäkter om 470,1 MSEK (489,7 MSEK) och 
EBITDA om 24,1 MSEK (45,9 MSEK).  

 

Kassaflöde  

Koncernens nettokassaflöde från den löpande verksamheten var positiv med 9,1 MSEK 
(positiv 51,9 MSEK). Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 79 MSEK (139 
MSEK). Koncernens likviditet är enligt plan.  

 

Balansräkning 

Den 31 december 2019, uppgick koncernens tillgångar till 813 MSEK, främst hänförliga 
till goodwill, nyttjanderättstillgångar, lager, kundfordringar och likvida medel.  

Netto räntebärande skuld (exkl. leasingskulder) var 236,5 MSEK (173,7 MSEK). 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernens främsta risker och osäkerhetsfaktorer är hänförliga till den höga 
exponeringen mot vissa marknader. Därutöver har koncernen finansiella risker hänförliga 
främst till valutakursrisk, ränterisk hänförlig till finansieringen samt kreditrisk hänförlig 
till försäljningen.  
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FRAMTIDSUTSIKTER 

 

Framtidsutsikterna för våra största marknader är fortsatt positiva. I Norge och Danmark, 
ser vi så här långt inga negativa signaler, medans vi i Sverige kan se att tillväxten har 
reducerats något jämfört med för ett år sedan.  Vi är säkra på att vårt 
kostnadsreduceringsprogram för aktuella marknader kommer att säkerställa vår 
lönsamhet för 2020.  

Trenden tyder på en allt mer utmanande marknad relaterad till kontorsmöbler framöver 
med ett ökat tryck på marginalerna i denna del av vår verksamhet. Vårt avtryck i denna 
marknad är fortfarande ganska svagt. De svenska kommunerna har fortsatt begränsade 
möjligheter att göra nödvändiga investeringar till sina skolor, vilket kan ha en negativ 
påverkan på den del av vår verksamhet som vänder sig mot skolmarknaden.  

Styrelsen är nöjd med det kostnadsreduceringsprogram och digitaliseringsprojekt som 
initierats av Ole Vinje. På kort sikt ligger fokus på att öka lönsamheten genom 
effektivisering och organisk tillväxt. På kort sikt kommer fokus inte att ligga på nya 
förvärv.  

Koncernen har utarbetat en treårsstrategi där fokus är att utvecklas till en mer enhetlig 
koncern, fokusera mer på varumärken och att utveckla en starkare företagskultur både 
mellan företagen och över gränserna. 
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KONCERNREDOVISNING  
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
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Moderbolagets finansiella rapporter - North Investment Group AB (publ.) 

 

Resultaträkning 
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Balansräkning  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt 
Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdesmetoden. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 
tusentals kronor.  

  

Moderbolaget tillämpar RFR 2, Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för 
finansiell rapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att 
moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för 
Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning.  

 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de redovisningsprinciper och 
bedömningar som presenterades i Årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen för 2018 
finns tillgänglig på www.northinvestmentgroup.se. 

 

Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal sedan 1 januari, 2017.För mer information, se 
Årsredovisningen. Koncernen har inte implementerat nya standards eller ändrat principer 
under 2019 som har effekter på koncernens finansiella resultat.  

 

Granskning rapport 

Denna delårsrapport har inte reviderats av företagets revisor. 

 

 

KRITISKA REDOVISNINGSMÄSSIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR 

 

Vid upprättande av finansiella rapporter krävs redovisningsmässiga uppskattningar vilka, 
per definition, sällan motsvarar det verkliga resultatet. Ledningen måste även göra 
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper.  

 

Uppskattningarna och bedömningarna utvärderas kontinuerligt, och baseras på historik 
och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som kan få ekonomiska 
påverkan på företaget och som kan anses vara rimliga under rådande omständigheter.  

 

Ledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. 
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RISK OCH RISKHANTERING 

Exponering för risk ingår som en naturlig del i en affärsverksamhet och den återspeglas i 
NIG's strategi för riskhantering. Ansvaret för koncernens hantering av finansiella 
transaktioner och risker är centraliserat till moderbolaget. Den huvudsakliga 
riskexponeringen är relaterad till finansiella risker, se not 3 i Årsredovisningen.  

 

SÄSONGSVARIATIONER 

Koncernen har säsongsvariationer, främst relaterade till en av huvudkategorierna; 
skolmöbler. En hög andel av dessa leveranser sker under det tredje kvartalet.  

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 

Koncernen hade inga väsentliga transaktioner med närstående under 2019, förutom 
förvärvet av Sørlie Prosjektinnredninger AS (se nedan). Alla transaktioner med 
närstående prissätts enligt normala kommersiella villkor på affärsmässig grund och följer 
gällande internprispolicy. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSDATUM 

Inga händelser har inträffat efter balansdatum som har någon väsentlig effekt på 
redovisade räkenskaper. 

 

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS STRUKTUR 

 

Förvärv 

Den 7:e januari förvärvade NIG Norge AS 100% av aktierna i det norska bolaget Sørlie 
Prosjektinnredninger AS. För mer information, se kvartalsrapporten för KV1 2019. Inga 
förvärv genomfördes under KV4 2019. 

 

 
  



16 

 

SEGMENTINFORMATION 

Rörelsesegmenten redovisas i enlighet med den interna rapporteringsrutinen till den 
operativa beslutsfattaren. 

 

North Investment Group AB (publ.) har definierat sina två segment som: 

 Affärsområde Sono Sweden 

 Affärsområde Sono Norway 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIELL KALENDER 

Delårsrapport KV1 2020: 2020-05-19 

Delårsrapport KV2 2020: 2020-08-28 

Delårsrapport KV3 2020: 2020-11-17 
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 

Vänligen kontakta 

 

 

 

 

Ole Vinje 

CEO 

ole.vinje@sono.no 

(+47) 900 89 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tore Skedsmo 

CFO 

Tore.skedsmo@sono.no  

(+47) 952 25 306 

 

 

 

Mads Langaard 

Investor Relation 

mads@frigaardgruppen.no 

(+47) 905 81 264 

 

 

 

 

 

 

 

North Investment Group AB (publ) 

Bredmyra 4- 1739 Borgenhaugen, 
Norway  

Organisationsnummer:  556972-0468 

 


