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■ Under det första kvartalet påverkades Munters av Covid-19 utbrottet. Efterfrågan var robust i januari och februari, utom i Kina som drabbades 
av utbrottet i februari. Orderingången i mars påverkades negativt av utbrottet i Europa och Americas. I Kina återhämtade sig efterfrågan något i 
mitten av mars.  

■ Orderingången minskade med -5% (valutajusterad minskning med -8%) främst till följd av en nedgång i industrisegmentet inom affärsområdet 
AirTech. Inom affärsområdet FoodTech ökade orderingången med 3% och en organisk efterfrågan på samma nivå som förra året. I Asien 
ökade FoodTech orderingången då investeringarna i produktionskapacitet inom grissegmentet ökade.  

■ Nettoomsättningen minskade med -3% (valutajusterad minskning med -7%) främst drivet av svagare nettoomsättning i alla regioner för 
industrisegmentet inom affärsområdet AirTech. Affärsområde FoodTech hade en svagare utveckling inom Americas och APAC och en 
nettoomsättning i nivå med föregående år inom EMEA.  

■ Den justerade EBITA-marginalen förbättrades något till 8,3% (8,1). Detta drevs främst av ett kontinuerligt fokus på att minska indirekta 
kostnader och en aktiv hantering av effekterna från Covid-19 utbrottet. 

■ Skuldsättningsgraden ökade till 3.1x från 2.9x vid årets slut 2019. Ökningen berodde främst på valutakursförändringar på lån relaterat till 
USD/SEK.  

 

  

 

Finansiell sammanställning R12 Helår

MSEK 2020 2019 ∆% apr-mar 2019
Orderingång 1 849 1 938 -5 7 213 7 302
Nettoomsättning 1 566 1 620 -3 7 099 7 153
Rörelseresultat (EBIT) 110 38 186 627 556
Justerad EBITA 130 131 -1 869 871
Justerad EBITA marginal, % 8,3 8,1 12,2 12,2
Periodens resultat 57 3 337 283
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,31 0,02 1,84 1,55
Antal utestående aktier i genomsnitt före och efter utspädning 181 745 802 182 130 802 181 886 969 181 983 219

Nyckeltalen nedan inkluderar avvecklad verksamhet *
Periodens resultat 57 -22 -86 -164
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,31 -0,12 -0,48 -0,91
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 43 -23 659 669
Nettoskuld 3 338 3 411 -2 3 338 3 062
Nettoskuld/Justerad EBITDA, R12 3,1 2,9

Kv1

* Resultaträkningen har räknats om för åren 2019 för att beskriva avvecklad verksamhet enligt IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Avvecklad 
verksamhet avser affären kopplad till Data Centers-verksamheten i Dison, Belgien, där produktionen upphört under hösten 2019 men mindre slutinstallationer hos kund kvarstår under 2020. Alla 
resultaträkningsposter i denna rapport avser Munters kvarvarande verksamheter, om inte annat anges. För ytterligare information se sid 21.
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VD kommentar 
Orderingång och nettoomsättning påverkat av Covid-19-utbrottet 
Under det första kvartalet påverkades Munters av Covid-19 utbrottet. Alla våra produktionsenheter, utom två 
mindre enheter, har dock fortsatt produktionen under kvartalet utan några större störningar. Orderingången 
minskade organiskt med -8%. Efterfrågan var robust i januari och februari, utom i Kina som drabbades av utbrot-
tet i februari. Orderingången i mars påverkades negativt av utbrottet i Europa och Americas. I Kina återhämtade 
sig efterfrågan något i mitten av mars, vilket kunde ses i orderingången för affärsområdet FoodTech. 

Nettoomsättningen minskade organiskt med -7%, främst drivet av lägre efterfrågan inom industrisegmentet i alla 
regioner i affärsområdet AirTech. Affärsområdet FoodTech hade en svag utveckling i Americas och APAC. 

Något förbättrad lönsamhet och fokus på kontinuerliga förbättringar 
Den justerade EBITA-marginalen förbättrades något jämfört med förra året. Detta drevs främst av ett kontinuer-
ligt fokus av alla delar av organisationen för att minska indirekta kostnader och en aktiv hantering av effekterna 
från Covid-19 utbrottet. 

I samband med utbrottet av Covid-19 har vårt fokus de senaste månaderna först och främst varit på att säker-
ställa våra anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet. För att begränsa effekterna från utbrottet på 
Munters inledde vi motverkande åtgärder i början av februari. Framförallt genom att minska kostnader och plane-
rade investeringar samt att noggrant arbeta med vår leverantörskedja, och vi har hittills inte har haft några större 
störningar. 

De åtgärder som togs 2019 för att minska kostnaderna, samt arbetet med att förbättra rörelsekapitalet har stärkt 
Munters finansiella ställning. Vårt fokus på kassaflöde och kontinuerliga förbättringar i verksamheten är en cen-
tral del av den pågående implementeringen av den utvecklade strategin. 

Fortsatt utmanande affärsklimat 
För de kommande kvartalen förväntar vi oss ett fortsatt utmanande affärsklimat med en större påverkan från Co-
vid-19 utbrottet än vad vi såg under det första kvartalet. För närvarande är överblicken av effekten från utbrottet 
begränsad. Vi har för närvarande en god orderbok men beroende på omfattning och hur långt utbrottet blir ser vi 
en ökad risk för projektförseningar. 

Implementering av den utvecklade strategin pågår 
Munters är väl positionerat på en långsiktigt växande marknad som drivs av klimatförändringar, energieffektivitet 
och digitalisering. I början av året lanserade vi en utvecklad strategi med tydliga fokusområden och ambitioner. 
Trots det stora fokus som läggs på att hantera verksamheten i rådande företagsklimat så fortsätter vi att imple-
mentera strategin. Under 2020 förväntar jag mig att vi accelererar implementeringen och särskilt vår analys av 
hur vi kan anpassa vårt produktsortiment och optimera produktionsstrukturen. 

Jag är mycket stolt över våra engagerade medarbetare över hela världen och deras bidrag och hårda arbete un-
der dessa utmanande tider. 

 

Klas Forsström, VD och koncernchef  

» Vi förväntar 
oss ett  
fortsatt  
utmanande 
affärs- 
klimat  
 

 

 
 
Klas Forsström,  
VD och Koncernchef 
 

 

Medelsiktiga finansiella mål 
Nettoomsättningstillväxt: En årlig organisk nettoomsättnings-
tillväxt på 5 procent från och med 2019, som kompletteras med 
utvalda tilläggsförvärv. 
Justerad EBITA-marginal: En justerad EBITA-marginal om 14 
procent. 
Kapitalstruktur: En nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA 
om 1,5-2,5 ggr, som tillfälligt kan komma att överstiga målnivån 
(till exempel i samband med förvärv). 
Utdelningspolicy: Munters strävar efter att lämna en årlig utdel-
ning som motsvarar 30-50 procent av årets resultat efter skatt. 
För en beskrivning av hela utdelningspolicyn, se Munters års- och hållbarhetsredo-
visning 2019 sida 18. 

 Hållbarhet 
Under 2020 kommer Munters att prioritera hållbarhetsfrågor som 
syftar till att sätta upp mer ambitiösa mål 2021. Munters hållbar-
hetsagenda består av tre delar, resurseffektivitet, ansvarsfullt fö-
retagande, människor och samhälle. 
Exempel på viktiga nyckeltal för hållbarhet helår 2019: 

• Andel kvinnliga ledare                               25% (20) 
• Total Recordable Incident Rate                  2.7 (3.4) 
• Uppförandekod för leverantörer                 92% (66) 
• Grön el                                                        40% (31) 

 
För mer information om mål och resultat, se Munters års- och hållbarhetsredovis-
ning 2019, sid 46-55. 
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Finansiellt resultat 
Under tredje och fjärde kvartalet 2019 rapporterade Munters Data Centers verksamhet i Belgien som en avvecklad verksam-
het. Därför har alla resultaträkningar omräknats för 2019 för att återspegla den avvecklade verksamheten i enlighet med IFRS 
5, för information se sidan 21. Alla resultatposter i denna rapport avser Munters fortsatta verksamhet, om inte annat anges. 

 

ORDERINGÅNG 
Januari-mars 2020 
Orderingången under kvartalet minskade med -5% (valutajusterad minskning med -8%). Detta drevs av en ned-
gång i AirTech. Under kvartalet sköts potentiella order upp för båda affärsområdena AirTech och FoodTech på 
grund av effekterna av Covid-19 utbrottet. 

AirTech minskade orderingången med -7% (valutajusterad minskning med -11%), jämfört med ett starkt första 
kvartal 2019. 2019 inkluderade stora order relaterade till litiumbatteriindustrin. Industrisegmentet hade en svag 
orderingång under kvartalet, främst i region EMEA och APAC. I USA hade det kommersiella segmentet, Ser-
vices och försäljning av komponenter till OEM en stark tillväxt. Services hade en lägre orderingång i Europa som 
en följd av Covid-19 utbrottet. Datacenter i USA visade en negativ utveckling jämfört med ett starkt första kvartal 
2019. Mist Elimination hade också en svagare utveckling, främst till följd av att marinsegmentet hade en mycket 
svag efterfrågan. 

Affärsområdet FoodTech orderingång ökade med 3% med en organisk efterfrågan på samma nivå som förra 
året. Orderingången ökade i Americas, främst drivet av en positiv utveckling i Mexiko och en ökning av order in-
gången för mjukvarulösningar i USA. I Asien ökade orderingången. I Kina ökade investeringarna i produktionska-
pacitet inom grissegmentet efter att det påverkats negativt av den afrikanska svinpesten under 2019. Detta ledde 
till ökad orderingång för FoodTech inom detta segment. Även ägg- och kycklingsegmenten hade god tillväxt i 
Kina. I Europa var efterfrågan svagare, främst i Skandinavien och Italien, jämfört med samma period förra året. 
Även Mellanöstern låg på en lägre nivå än 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

R12 Helår
MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
Orderingång 1 849 1 938 7 213 7 302

AirTech 1 343 1 449 5 148 5 253
FoodTech 515 500 2 102 2 087
Other and eliminations -10 -11 -37 -38

Nettoomsättning 1 566 1 620 7 099 7 153
AirTech 1 127 1 166 5 120 5 159
FoodTech 449 466 2 015 2 032
Other and eliminations -9 -11 -37 -38

Justerad EBITA 130 131 869 871
AirTech 100 110 651 662
FoodTech 52 46 283 278
Other and eliminations -22 -25 -65 -69

Justerad EBITA marginal, % 8,3 8,1 12,2 12,2
AirTech 8,8 9,4 12,7 12,8
FoodTech 11,5 9,9 14,0 13,7

Kv1
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NETTOOMSÄTTNING 
Januari-mars 2020 
Nettoomsättningen under kvartalet minskade med -3% (valutajusterad minskning med -7%), med minskad netto-
omsättning i både AirTech och Foodtech. Services stod för 15% av den totala nettoomsättningen. 

Nettoomsättningen inom affärsområdet AirTech minskade med -3% (valutajusterad minskning med -7%). Minsk-
ningen drevs främst av svagare nettoomsättning i alla regioner för industrisegmentet. Det kommersiella segmen-
tet hade god tillväxt i USA med en stark tillväxt i undersegmentet supermarkets. Services hade god tillväxt drivet 
av USA medan försäljningen i Europa och APAC var svagare.Totalt sett hade Europa och APAC en minskande 
nettoomsättning. Data Centers i USA hade en positiv utveckling, medan Mist Elimination minskade på grund av 
svag utveckling i segmentet marin i allmänhet och svag utveckling i segmentet kraft i Indien. 

Nettoomsättningen inom affärsområdet FoodTech minskade med -4% (valutajusterad minskning med -7%) med 
minskad nettoomsättning i alla regioner, förutom i EMEA där nettoomsättningen var på samma i nivå som förra 
året. Nettoomsättningen i APAC var svag på grund av en negativ påverkan från Covid-19-utbrottet i februari i 
Kina.  

RESULTAT 
Justerad EBITA exkluderar jämförelsestörande poster. 

Januari-mars 2020 
Bruttomarginalen var i linje med 2019 på 32,4% (32,6) med en något lägre bruttomarginal i AirTech och en något 
högre bruttomarginal i FoodTech. 

Justerad EBITA var på samma nivå som förra året 130 MSEK (131), vilket motsvarar en något högre justerad 
EBITA-marginal på 8,3% (8.1). Avskrivningarna uppgick till MSEK -57 (-51) varav avskrivningar på leasade till-
gångar uppgick till MSEK -30 (-28).  

Justerad EBITA för affärsområdet AirTech uppgick till MSEK 100 (110), vilket motsvarar en något lägre justerad 
EBITA-marginal på 8,8% (9,4). Den något lägre EBITA-marginalen var ett resultat av en lägre bruttomarginal på 
grund av en förändring i produktmix jämfört med första kvartalet 2019. Detta kompenserades något av lägre indi-
rekta kostnader. 

Justerad EBITA inom affärsområdet FoodTech ökade till MSEK 52 (46), vilket motsvarar en justerad EBITA-mar-
ginal på 11,5% (9,9). Förbättringen berodde på en liten förbättring av bruttomarginalen och lägre indirekta kost-
nader. 

Rörelseresultatet (EBIT), exklusive avvecklade verksamheter, uppgick under första kvartalet till MSEK 110 (38), 
motsvarande en rörelsemarginal på 7,0% (2,3). Avskrivningar på immateriella tillgångar under första kvartalet 
uppgick till MSEK -20 (-32), där MSEK -11 (-24) var relaterade till avskrivning av immateriella tillgångar från för-
värv. 
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JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 
Under det första kvartalet 2020 hade Munters inga jämförelsestörande poster. Under det första kvartalet 2019 
resulterade Munters Full Potential Program (FPP), som lanserades i februari 2019, i jämförelsestörande poster 
om MSEK 61 inom Munters kvarvarande verksamhet. De jämförelsestörande posterna för den kvarvarande verk-
samheten beskrivs nedan. 

 

Kvarvarande verksamhet 

 

Avvecklad verksamhet 
Stängningen av Data Centers fabriken i Dison, Belgien har varit en del av FPP-programmet. Under tredje kvarta-
let 2019 togs beslut om stängningen av fabriken och sedan dess är den europeiska Data Centers verksamheten 
definierad som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. 

FINANSIELLA POSTER 
Finansiella intäkter och kostnader för det första kvartalet uppgick till MSEK -31 (-43). De finansiella kostnaderna 
påverkades positivt av en lägre ränta på USD skuld, jämfört med samma kvartal föregående år. Räntekostnader 
för leasingskulder uppgår till MSEK -4 (-5). Den genomsnittligt viktande räntan inklusive avgifter vid utgången av 
kvartalet var 3,5% (4,8). 

SKATT 
Inkomstskatten för första kvartalet uppgick till MSEK -22 (8) med en effektiv skattesats uppgående till 28% (200). 
Under det första kvartalet 2019 rapporterade Munters en nettoförlust och hade på grund av förändringar i upp-
skjuten skatt ett positivt skattebidrag. 

RESULTAT PER AKTIE 
Nettoresultatet, inklusive avvecklad verksamhet, hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till MSEK 57  
(-22) för det första kvartalet. Nettoresultatet per aktie, före och efter utspädning, för det första kvartalet 2020 upp-
gick till SEK 0.31 (-0.12). 

Genomsnittligt antal utestående aktier under det första kvartalet, för beräkning av resultat per aktie, var  
181 745 802 före och efter utspädning. 

 

2020 2019 2019

MSEK Kv1 Kv1 LTM Helår
AirTech − -23 -43 -67

Uppsägningskostnader − -19 -32 -52
Konsultkostnader och övrigt − -4 -11 -15

FoodTech − -19 -17 -36
Uppsägningskostnader − -9 -1 -10
Konsultkostnader och övrigt − -10 -16 -26

Övrigt − -18 -60 -78
Uppsägningskostnader − -4 -23 -27
Konsultkostnader och övrigt − -14 -37 -51

Total − -61 -120 -181

 
 
 
 
 

Effektiv skattesats, % 

28% 
Resultat per aktie, 

SEK  

0,31 
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FINANSIELL STÄLLNING 
Räntebärande skulder uppgick till MSEK 3 964 (3 635). Likvida medel uppgick den 31 mars till MSEK 900 (460). 

Munters huvudsakliga finansiering är genom ett sk term loan om MUSD 250 och en revolverande kreditfacilitet 
(RCF) om MEUR 185. Faciliteterna innehåller inget obligatoriskt amorteringskrav. Slutlig förfallodag infaller i maj 
2022. Låneavtalet innehåller en finansiell kovenant, koncernens nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA, 
med några justeringar. Redovisningsstandarden för leasingavtal, IFRS 16, påverkar inte beräkningen av ko-
venanterna i enlighet med definitionen i låneavtalet och inte heller pensionsskulden. 

Nettoskulden uppgick den 31 mars till MSEK 3 338 jämfört med MSEK 3 062 vid utgången av 2019. Ökningen 
av nettoskulden berodde främst på en valutakurseffekt på utestående lån relaterad till USD/SEK. Kurseffekten 
påverkade term loan i SEK med en ökning med MSEK 190. Se mer information om avstämning av nettoskuld 
och skuldsättningsgrad på sidan 21. 

Munters rapporterade att skuldsättningsgraden per slutet av det första kvartalet var 3,1 jämfört med 2,9 vid årets 
slut 2019. 

Vid kvartalets utgång hade term loan om MUSD 250 utnyttjats helt och MEUR 89 av den revolverande kreditfaci-
liteten utnyttjats i EUR, USD och SEK. Tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter per den 31 mars uppgick till MEUR 
76 (85). Utöver den huvudsakliga lånefaciliteten finns det ett utestående belopp om MSEK 36 (52) i lokala skul-
der i bland annat Brasilien och Indien. 

Genomsnittligt sysselsatt kapital för de senaste tolv månaderna var MSEK 7 344 (7 147). Avkastning på syssel-
satt kapital (ROCE) för de senaste tolv månaderna var 3% (1).  

Avkastning på sysselsatt kapital, när EBIT justeras för jämförelsestörande poster och genomsnittligt sysselsatt 
kapital justeras för goodwill, uppgår till 24% (6) för de senaste tolv månaderna. EBIT påverkades av en nedskriv-
ning av goodwill uppgående till MSEK 323 under fjärde kvartalet 2018, vilket påverkade avkastningen för föregå-
ende år. 

KASSAFLÖDE  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 33 (43) under första kvartalet. 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital påverkade kassaflödet negativt med MSEK -57 (-47), där minskade 
upplupna kostnader var den främsta orsaken till ökningen av rörelsekapitalet. MSEK -11 av förändringarna i rö-
relsekapitalet berodde på lageruppbyggnad inom båda affärsområdena och en minskning av leverantörsskulder 
inom affärsområdet AirTech. Detta motverkades delvis av ett starkt kassaflöde från kundfordringar inom båda 
affärsområdena och ett relativt stabilt kassaflöde från förskott från kunder. 

Det totala kassaflödet för de första tre månaderna uppgick till MSEK 169 (45), främst på grund av ökat kassa-
flöde från förändring i upplåning om MSEK 218 (72). Under kvartalet beslutade Munters att dra mer på sin RCF 
för att bygga upp en stabil likviditetssituation för att kunna hantera den nuvarande marknadssituationen orsakad 
av COVID-19 utbrottet. 

MODERBOLAGET OCH ÄGARSTRUKTUR 
Moderbolaget för gruppen är Munters Group AB. De koncernstödjande funktionerna inom Munters rapporteras 
inom moderbolaget. Bolaget har aktier i dotterbolag samt en kassa och leverantörsskulder. I moderbolaget sker 
ingen försäljning av varor och tjänster till externa kunder. Likvida medel vid årets slut uppgick till MSEK 15 (76). 

 

 

ANSTÄLLDA 
Antalet heltidsanställda var, per den 31 mars 2020, 3 154 (3 434). Minskningen var huvudsakligen kopplad till 
initiativ inom ramen för FPP-programmet 2019. Den enskilt mest bidragande aktiviteten till personalminskningen 
var beslutet om stängningen av den europeiska Data Centers fabriken i Dison, Belgien i september 2019. Antalet 
heltidsanställda per den 31 mars 2020 inom affärsområdet AirTech uppgick till 2 247 (2 486), inom FoodTech 
840 (857) och inom koncernfunktioner 67 (91). 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
Source: Modular Finance 

Tio största aktieägarna 31 mar

% Total
FAM AB 26,1
Swedbank Robur Fonder 9,5
Första AP-fonden 8,6
ODIN Fonder 7,1
Fjärde AP-fonden 5,8
Handelsbanken Fonder 4,2
Kuwait Investment Authority 3,3
Columbia Threadneedle 2,7
La Financière de l'Echiquier 1,9
Schroders 1,7



 

7 

    

  Första kvartalet, 2020  

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 
Munters höll per den 31 mars 1 852 000 aktier i eget förvar av det totala antalet utestående aktier som var 
183 597 802. 

Under tredje kvartalet 2019 genomförde Munters förvärv av sammanlagt 385 000 aktier till en genomsnittskurs 
om SEK 40,98. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Munters 
långsiktiga incitaments-program som beslutades av årsstämma 2019, samt säkra kostnader relaterade till pro-
grammet.  

UTDELNING 
Under 2019 gjorde Munters större förändringar i den övergripande kostnadsstrukturen, reducerade antalet hel-
tidsanställda med cirka 500 och rapporterade en förlust för året. Stora ansträngningar gjordes för att stabilisera 
verksamheten och säkerställa värdeskapande i alla enheter. Arbetet med att stabilisera verksamheten och göra 
ständiga förbättringar fortsätter under 2020. För att säkerställa långsiktig, lönsam tillväxt kommer detta innebära 
att det görs investeringar inom forskning och utveckling och initiativ med syfte att driva synergier inom gruppen 
under 2020. Den nuvarande situationen kombinerat med den strategiska inriktningen för framtiden gör att styrel-
sen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.  

ÖVRIGA HÄNDELSER  
Valberedning inför årsstämman 2020 – i september 2019 tillkännagav Munters valberedningen för Munters 
Group AB. Den bestod av följande ledamöter: Robert Furuhjelm, Nordic Capital, valberedningens ordförande, 
Lars Wedenborn, FAM AB, Johan Grip, Första AP-fonden, Jan Dworsky, Swedbank Robur Fonder, Magnus Lin-
dquist, Munters styrelseordförande. Efter ägarförändringen under november, när Nordic Capital sålde 20% av 
aktierna i Munters, ändrades valberedningens ordförande för att återspegla den nya ägarstrukturen. Ordföran-
den i valberedningen bytte till Lars Wedenborn, FAM AB och Robert Furuhjelm, Nordic Capital, är medlem i val-
beredningen. Inga ytterligare ändringar av valberedningen har gjorts. 

Årsstämma i Munters Group AB kommer att hållas den 7 maj i Kista, Stockholm. 

Strategisk utvärdering av Data Centers och Mist Elimination – Under 2019 utvärderades olika strategiska 
alternativ för Data Centers och Mist Elimination. I februari 2020 resulterade detta i ett beslut att behålla verksam-
heterna inom Munters. Båda verksamheter gjorde betydande förbättringar under 2019. I beaktande av vår ut-
vecklade strategiska inriktning ser vi att verskamheterna passar bra strategiskt hos Munters då de agerar på 
marknader med god tillväxtpotential, drivna av digitalisering och en hög efterfrågan på hållbara lösningar. 

Organisatorisk förändring - I februari tillkännagav Munters en organisatorisk förändring. Förändringen syftar till 
att tydliggöra affärsansvaret likväl som att säkerställa synergier och värdedrivare i hela koncernen genom att an-
passa värdekedjan inom affärsområdena. Förändringen innebär att affärsområdena har fullt resultatansvar för 
sitt respektive område. Förändringarna betyder att den tidigare rollen i ledningsgruppen Global Operations för-
ändras till Strategic Operations med fokus på att driva Lean-initiativ, förbättringar inom produktionsprocesser, 
gemensamma verktyg och processer och övergripande optimering av produktionsstrukturen. Två nya lednings-
gruppspositioner har lagts till: Innovation, med fokus på att driva FoU-processer, inklusive samordning av delad 
teknik och utveckling av produktintroduktioner samt Commercial excellence, med fokus på att samordna säljut-
bildning, driva och utveckla värdebaserad försäljning, prisstrategier och hur vi går till marknaden. 

Ny President för affärsområde FoodTech – I februari meddelade Munters att Pia Brantgärde Linder, för närva-
rande Senior Vice President, affärsområdeschef för High Voltage Products i norra Europa på ABB, utnämnts till 
President för affärsområde FoodTech från och med den 16 augusti 2020.  

 

 

 

 
I februari meddelades att Pia Brant-
gärde Linder utnämnts till ny President 
för affärsområde FoodTech 
.  
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AirTech 
Affärsområdet AirTech är globalt ledande inom energieffektiv luftbehandling för industriella och kommersiella applikationer. Vi erbjuder lös-
ningar för verksamhetskritiska processer som kräver exakt kontroll av fukt och temperatur, med energieffektivitet och hållbara klimatsystem i 
fokus. Våra system ger förbättrad inomhusluftkvalité och komfort samt ökad produktionskapacitet. 

 

■ Orderingången minskade med -7% (valutajusterad -11%) jämfört med ett starkt första kvartal 2019. Industrisegmentet hade en svag utveckling, främst i 
region EMEA och APAC. I USA hade det kommersiella segmentet, Services och försäljning av komponenter till OEMs stark tillväxt. 

■ Nettoomsättningen minskade med -3% (valutajusterad -7%), främst drivet av svagare utveckling i alla regioner för industrisegmentet. Det kommersiella 
segmentet och Services hade god tillväxt i USA. I Europa och APAC var försäljningen svagare. 

■ Den justerade EBITA-marginalen var något lägre 8,8% (9,4) till följd av en lägre bruttomarginal på grund av en förändrad produktmix jämfört med första 
kvartalet 2019. Detta kompenserades något av lägre indirekta kostnader. 

 

 

FoodTech 
Affärsområdet FoodTech är en av världens ledande leverantörer av innovativa och energieffektiva klimatsystem för djuruppfödning och växt-
hus, samt mjukvara för att styra och optimera hela värdekedjan vid produktion av livsmedel. Våra lösningar ökar produktiviteten, samtidigt 
som de bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion där höga krav ställs på kvalité, djurhälsa och livsmedelssäkerhet. 

 

■ Orderingången ökade med 3% med en organisk orderingång i nivå med förra året. Americas hade en positiv utveckling, främst drivet av en ökande 
orderingång i Mexico och för mjukvarulösningar i USA. I Asien ökade orderingången medan efterfrågan i EMEA var svagare. 

■ Nettoomsättningen minskade med -4% (valutajusterad -7%) med något svagare försäljning i alla regioner, förutom i EMEA som hade en 
nettoomsättning på nivå med förra året. APAC hade en svag utveckling på grund av en negativ påverkan från Covid-19-utbrottet i februari i Kina. 

■ Förbättringen av EBITA-marginalen drevs främst av lägre indirekta kostnader. 

 
 

 

  

R12 Helår

MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
Orderingång 1 343 1 449 5 148 5 253

Tillväxt -7% 30% 11% 14%
Nettoomsättning 1 127 1 166 5 120 5 159
Tillväxt -3% 20% 16% 17%

varav organisk tillväxt -7%
varav valutakurseffekt 3%
varav strukturell effekt -

Rörelseresultat (EBIT) 94 82 578 565
Justerad EBITA 100 110 651 662

Tillväxt -9% 30% 19% 27%
Justerad EBITA marginal, % 8,8 9,4 12,7 12,8

Kv1

R12 Helår

MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
Orderingång 515 500 2 102 2 087

Tillväxt 3% -4% 1% -1%
Nettoomsättning 449 466 2 015 2 032
Tillväxt -4% 4% -1% 1%

varav organisk tillväxt -7%
varav valutakurseffekt 3%
varav strukturell effekt -

Rörelseresultat (EBIT) 47 24 250 226
Justerad EBITA 52 46 283 278

Tillväxt 12% 6% 12% 11%
Justerad EBITA marginal, % 11,5 9,9 14,0 13,7

Kv1
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Om Munters 
Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Lösningarna säkerställer tempera-
tur och kontroll av luftfuktighet, vilket är verksamhetskritiskt för kunderna. Munters erbjuder innovativa, effektiva 
och hållbara lösningar till kunder inom många olika branscher, där kontroll av fukthalt och temperatur inomhus är 
verksamhetskritiskt. Våra lösningar minskar kundernas klimat- och miljöpåverkan genom en minskad resursför-
brukning. Därmed bidrar våra lösningar till renare luft, ökad effektivitet samt minskade koldioxidutsläpp. Hållbar-
het är en viktig del av Munters affärsstrategi och värdeskapande.

Fakta  
■ 3 100 anställda 
■ 30 länder med försäljning och tillverkning 
■ 18 fabriker 
■ 25% andel kvinnor i ledande positioner  
■ Två affärsområden: AirTech och FoodTech 
 
2019 genererade AirTech 72% av Munters 
nettoomsättning och FoodTech 28%.  

 

 

 

Syfte 
For customer success and a healthier planet 

Nyfikenhet och en strävan efter att skapa 
banbrytande teknologier är en del av vårt DNA. 
Våra klimatlösningar är affärskritiska för kundernas 
framgång och bidrar till en mer hållbar planet. 

 
Mission 
Munters is a global leader in innovative, energy-
efficient and sustainable climate solutions for 
mission-critical processes. 

 

Hållbarhet 
Hållbarhet är en av de viktigaste drivkrafterna för Munters strategi idag och i framtiden. Allt vi gör måste vara 
hållbart för alla våra intressenter och miljön. Våra medelsiktiga finansiella mål är viktiga att uppnå för att skapa 
utrymme för investeringar för framtiden. På vägen mot dessa mål tar vi olika beslut och agerar för att på bästa 
sätt nå våra ambitioner. Våra ambitioner innehåller prioriteringar kring resurseffektivitet, ansvarsfullt företagande 
och människor och samhälle. Dessa tre delar utgör idag ramverket för Munters hållbarhetsagenda. 

Munters strategi 
Munters har en stark marknadsposition på de flesta marknader där vi finns. Vi ser stora möjligheter att förbättra 
och stärka vår marknadsposition och för att uppnå våra finansiella mål och leverera på vår strategi. Nyckeln till 
framgång ligger i hur vi agerar på väg mot målen. Våra övergripande strategiska prioriteringar visar på vilka 
områden som vi ser som viktiga för vår framgång. För varje strategisk prioritering har vi tydliga handlingsplaner 
och ambitioner med vad vi vill uppnå. Hållbarhet är en prioriterad fråga som genomsyrar varje strategisk 
prioritering. 

Medarbetare - Medarbetarna på Munters är navet i vår verksamhet. Genom samarbete och en passion för att 
skapa hållbara lösningar för våra kunder och partners bidrar vi till våra kunders framgång och en bättre värld. 
 
Kunder - Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder. Vi strävar efter att förstå inte bara kundernas behov idag 
utan även de framtida behoven. Vår expertis byggs genom stor och unik insikt i våra kunders verksamheter och 
produktionsprocesser. Varje dag strävar Munters efter att leverera värde utöver våra kunders förväntningar. 
 
Innovation - Inom Munters jobbar vi på ett strukturerat sätt med ambitionen att optimera organisationens 
innovationskraft. Vi följer konstant den externa marknadens teknologiutveckling och har nära samarbete med 
våra kunder för att förstå deras behov. Vi jobbar även med andra institutioner som kan stärka och bygga vår 
kompetens och värdeskapande för kunderna. Genom att ständigt ifrågasätta och förbättra hur vi jobbar skapar vi 
hållbara lösningar, teknologier och affärsmodeller för framtiden. 
 
Marknad - Munters är verksamt över hela världen på en marknad som drivs av starka trender inom hållbarhet 
och digitalisering. Vi fokuserar våra resurser på att stärka vår position inom områden där vi kan vara 
marknadsledare. På Munters är ett marknadsledande företag inte bara ett företag som har den ledande 
marknadspositionen utan även en högre lönsam tillväxt än övriga industrin. 
 
Effektivitet och kvalité i allting vi gör - Vi strävar efter kvalité och effektivitet i allting vi gör. Vi jobbar med stän-
diga förbättringar inom alla områden. Vi prioriterar och fokuserar på valda satsnings- och förbättringsområden. Vi 
följer upp, lär oss, korrigerar och förbättrar. 
 

   
 



 

10 

    

  Första kvartalet, 2020  

¨ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

 



 

11 

    

  Första kvartalet, 2020  

Kvartalsöversikt Koncernen och  
segment 

 

 

 

 

Koncernen 2020 2019 2018

MSEK Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Helår

Orderstock 2 808 2 307 2 440 2 496 2 554 2 170 2 222 2 227 2 097 2 307 2 170
Orderingång 1 849 1 845 1 680 1 840 1 938 1 735 1 590 1 748 1 626 7 302 6 698
Nettoomsättning 1 566 1 842 1 813 1 877 1 620 1 757 1 559 1 686 1 410 7 153 6 412
Rörelseresultat (EBIT) 110 159 174 185 38 158 136 161 74 556 529
Periodens resultat 57 76 100 104 3 93 80 114 40 283 327
Av- & nedskrivning immateriella tillgångar -20 -29 -32 -41 -32 -36 -43 -40 -38 -134 -157
Jämförelsestörande poster -42 -42 -36 -61 -31 -8 -181 -39
Justerad EBITA 130 229 248 262 131 225 186 201 113 871 725
Justerad EBITA marginal, % 8,3 12,5 13,7 13,9 8,1 12,8 12,0 11,9 8,0 12,2 11,3

2019 2018

AirTech 2020 2019 2018

MSEK Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Helår

Extern orderstock 2 186 1 780 1 886 1 926 1 993 1 652 1 671 1 670 1 599 1 780 1 652
Orderingång 1 343 1 361 1 179 1 264 1 449 1 289 1 073 1 145 1 114 5 253 4 621
Extern nettoomsättning 1 127 1 378 1 286 1 323 1 164 1 265 1 049 1 138 968 5 151 4 421
Transaktioner mellan segment 0 4 1 1 2 2 1 1 2 8 5
Rörelseresultat (EBIT) 94 159 151 173 82 185 104 132 82 565 503
Av- & nedskrivning immateriella tillgångar -5 -9 -5 -13 -5 -5 -4 -3 -3 -31 -15
Jämförelsestörande poster -19 -11 -14 -23 -8 -8 -67 -16
Omallokering av interna tjänster − -1 − − − -13 -1 -13
Justerad EBITA 100 186 167 199 110 185 116 135 85 662 522
Justerad EBITA marginal, % 8,8 13,4 12,9 15,1 9,4 14,6 11,0 11,9 8,8 12,8 11,8

2019 2018

FoodTech 2020 2019 2018

MSEK Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Helår

Extern orderstock 622 526 554 570 561 518 552 557 498 526 518
Orderingång 515 491 513 582 500 452 524 610 520 2 087 2 107
Extern nettoomsättning 440 464 527 554 456 491 510 548 442 2 002 1 991
Transaktioner mellan segment 9 5 7 8 9 6 8 7 6 31 27
Rörelseresultat (EBIT) 47 55 75 74 24 53 73 77 41 226 244
Av- & nedskrivning immateriella tillgångar -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -15 -12
Jämförelsestörande poster -3 -6 -8 -19 -36
Omallokering av interna tjänster − − − − -7 -7
Justerad EBITA 52 61 85 85 46 49 76 81 43 278 249
Justerad EBITA marginal, % 11,5 13,0 15,9 15,2 9,9 9,9 14,7 14,5 9,7 13,7 12,4

2019 2018

Övrigt och elimineringar 2020 2019 2018

MSEK Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Helår

Orderingång -10 -8 -13 -7 -11 -6 -8 -7 -8 -38 -30
Transaktioner mellan segment -9 -9 -9 -9 -11 -8 -8 -8 -8 -38 -32
Rörelseresultat (EBIT) -32 -55 -52 -62 -67 -80 -41 -48 -48 -236 -217
Av- & nedskrivning immateriella tillgångar -10 -16 -24 -24 -23 -28 -36 -33 -32 -88 -130
Jämförelsestörande poster -21 -24 -14 -18 -22 -78 -22
Omallokering av interna tjänster − 1 − − − 20 1 20
Justerad EBITA -22 -17 -3 -23 -25 -10 -5 -15 -16 -69 -46

2019 2018
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Avvecklad verksamhet 

 

 

  

2020 2019 2018

MSEK Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Helår
Extern orderstock − 2 8 43 111 147 166 250 419 2 147
Orderingång − 4 -3 3 11 18 111 79 9 15 216
Extern nettoomsättning -0 9 38 87 42 78 190 252 190 176 710
Rörelseresultat (EBIT) 0 -65 -341 -20 -24 -414 8 9 2 -450 -396
Av- & nedskrivning immateriella tillgångar − 0 3 -0 0 -344 -1 -1 -1 3 -346
Jämförelsestörande poster − -45 -325 -3 -0 − − − − -373 −
Justerad EBITA 0 -20 -19 -17 -24 -71 8 10 3 -80 -49

2019 2018
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Rapport över totalresultatet i  
sammandrag 

 
*Exkluderar aktier i eget förvar.  

R12 Helår

MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
Nettoomsättning 1 566 1 620 7 099 7 153
Kostnad för sålda varor -1 058 -1 093 -4 787 -4 822
Bruttoresultat 508 528 2 311 2 331

Försäljningskostnader -210 -287 -893 -970
Administrationskostnader -140 -158 -592 -610
Forsknings- och utvecklingskostnader -48 -51 -195 -197
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 7 -5 2
Rörelseresultat 110 38 627 556

Finansiella intäkter och kostnader -31 -43 -177 -189
Resultat efter finansiella poster 79 -4 450 367

Skatt -22 8 -113 -83
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 57 3 337 283

Periodens resultat från avvecklade verksamheter -0 -25 -423 -448

Periodens resultat 57 -22 -86 -164

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 57 -21 -87 -166
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -0 -0 2 2
Antal utestående aktier i genomsnitt före utspädning* 181 745 802 182 130 802 181 886 969 181 983 219
Antal utestående aktier i genomsnitt efter utspädning* 181 745 802 182 130 802 181 886 969 181 983 219

Resultat per aktie från periodens resultat från kvarvarande verksamheter 
hänförligt till ordinarie aktieägare
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,31 0,02 1,84 1,55
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,31 0,02 1,84 1,55

Resultat per aktie från periodens resultat hänförligt till ordinarie aktieägare
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,31 -0,12 -0,48 -0,91
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,31 -0,12 -0,48 -0,91

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omklassificeras till årets resultat:
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 211 105 228 122

Poster som senare ej kommer att omklassificeras till årets resultat:
Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsförpliktelser, inkl. löne 15 - -29 -44
Skatt hänförligt till poster som ej kommer att omklassificeras till årets resultat -3 -1 7 9
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 222 104 205 87

Periodens totalresultat 279 83 119 -77
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 279 83 117 -79
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - -0 3 2

Kv1
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Rapport över finansiell ställning i  
sammandrag 
 

 

  

MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill 4 660 4 335 4 348
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 562 1 504 1 469
Byggnader och mark 280 292 247
Maskiner och andra tekniska anläggningar 600 564 554
Inventarier, verktyg och installationer 9 163 191 162
Pågående nyanläggningar 33 73 55
Finansiella tillgångar 21 15 19
Uppskjutna skattefordringar 233 250 249
Summa anläggningstillgångar 7 552 7 222 7 103

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Råvaror och förnödenheter 432 453 350
Varor under tillverkning 136 121 107
Färdiga varor och handelsvaror 299 320 296
Pågående arbete för annans räkning 3 19 7
Förskott till leverantörer 17 21 12
Kundfordringar 1 157 1 113 1 050
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 254 275 288
Derivatinstrument 1 − 5
Aktuella skattefordringar 59 37 56
Övriga fordringar 102 114 96
Likvida medel 900 460 722
Summa omsättningstillgångar 3 361 2 932 2 989

SUMMA TILLGÅNGAR 10 913 10 155 10 093
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Rapport över finansiell ställning i  
sammandrag 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 

 

 

  

MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 906 3 801 3 628
Innehav utan bestämmande inflytande -0 -3 -0
Totalt eget kapital 3 906 3 798 3 627

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande skulder 3 827 3 478 3 371
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 273 233 282
Övriga avsättningar 29 27 24
Övriga skulder 145 143 134
Uppskjutna skatteskulder 433 432 409
Summa långfristiga skulder 4 708 4 313 4 221

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande skulder 136 157 126
Förskott från kunder 444 352 374
Leverantörsskulder 653 570 556
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 659 660 716
Derivatinstrument 6 1 −
Aktuella skatteskulder 31 31 32
Övriga skulder 133 131 153
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 9 9 9
Övriga avsättningar 226 133 278
Summa kortfristiga skulder 2 299 2 044 2 244

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 913 10 155 10 093

MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
Ingående balans 3 627 3 716 3 716
Periodens totalresultat 279 83 -77
Förändring innehav utan bestämmande inflytande − -0 0
Förvärvsoption relaterad till innehav utan bestämmande inflytande -1 -1 0
Återköp av aktier − − -16
Personaloptioner 1 0 4
Utgående balans 3 906 3 798 3 627
Totalt eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 3 906 3 801 3 627
Innehav utan bestämmande inflytande -0 -3 -0
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

 

Kassaflöde från avvecklad verksamhet presenteras i separat not, se sid 21.  

  

R12 Helår

MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 110 14 201 105
Återföring av ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar 77 88 398 408
Övriga ej likviditetspåverkande resultatposter 3 12 54 63
Förändringar i avsättningar
Avsättningar -61 17 81 158
Kassaflöde före räntor och skatt 129 131 734 735

Betalda finansiella poster -28 -43 -161 -177
Betald skatt -11 2 -124 -111
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 90 90 448 448
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -57 -47 211 221
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 43 659 669

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av verksamheter -8 1 -9 -0
Försäljning av anläggningstillgångar 1 2 17 18
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - 1 0 2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -28 -29 -117 -118
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -15 -16 -74 -76
Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 -41 -183 -174

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 292 97 485 289
Amortering av låneskulder -74 -24 -386 -337
Återbetalning av leasingskulder -33 -29 -126 -123
Återköp av aktier - - -16 -16
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 186 43 -42 -185

Periodens kassaflöde 169 45 434 310
Likvida medel vid periodens början 722 404 460 404
Omräkningsdifferens i likvida medel 10 12 6 7
Likvida medel vid periodens utgång 900 460 900 722

Kv1
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Moderbolaget 
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG  

 

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 

 

 

  

R12 Helår

MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
Nettoomsättning − − − −
Bruttoresultat − − − −
Administrationskostnader -11 -14 -41 -44
Rörelseresultat -11 -14 -41 -44

Finansiella intäkter och kostnader − − -0 -0 
Resultat efter finansiella poster -11 -14 -41 -44

Koncernbidrag − − 43 43
Resultat före skatt -11 -14 2 -1

Skatt − -0 0 0
Periodens resultat -11 -14 2 -1

Kv1

R12 Helår

MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
Periodens resultat -11 -14 2 -1
Övrigt totalresultat, netto efter skatt − − − −
Periodens totalresultat -11 -14 2 -1

Kv1
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Moderbolaget 
KONCERNENS BALANSRÄKNING 

 

 

 

 

 

MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i dotterbolag 4 091 4 086 4 086
Andra finansiella tillgångar 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 4 091 4 086 4 086

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar 2 0 −
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 1 0
Aktuella skattefordringar 0 0 0
Fordringar hos dotterbolag 43 2 45
Likvida medel 15 76 28
Summa omsättningstillgångar 61 78 74

SUMMA TILLGÅNGAR 4 152 4 164 4 160

MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital 6 6 6
Överkursfond 4 074 4 074 4 074
Balanserade vinstmedel 65 76 60
Periodens resultat -11 -14 -1
Summa eget kapital 4 133 4 142 4 139

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 3 6 3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 7 11
Skulder till dotterbolag 0 3 0
Övriga skulder 3 2 2
Övriga avsättningar − 3 5
Summa kortfristiga skulder 18 22 21

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 4 152 4 164 4 160
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Övriga  
upplysningar 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna rapport har upprättats, med avseende på koncernen, i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering, Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 samt årsredovisningslagen, samt med 
avseende på moderbolaget i enlighet med Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 och årsredovisningslagen. De 
redovisningsprinciper som tillämpas motsvarar dem som anges i års- 
och hållbarhetsredovisningen 2019 (Not 1). 

Sedan den 30 september 2019 rapporterar Munters en avvecklad 
verksamhet, se mer information i separat not nedan. Den avvecklade 
verksamheten avser den avvecklingsgrupp som har lagts ner 
innebärande affären inom den europeiska Data Center fabriken i Dision, 
Belgien. Produktionen har upphört men det kvarstår en del 
slutinstallationer hos kund under 2020. I enligthet med IFRS 5 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 
verksamheter ska det i rapporten över totalresultat visas ett enda belopp 
som utgör resultatet efter skatt från den avvecklade verksamheten. 
Upplysning ska lämnas om fördelningen av beloppet, vilket lämnas i 
separat not tillsammans med upplysning av kassaflödet från den 
operativa verksamheten, investeringsverksamheten och 
finansieringsverksamheten hänförligt till den avvecklade verksamheten.  

Koncernen presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte 
definieras i enlighet med IFRS. Koncernen är av uppfattningen att dessa 
mått erbjuder värdefull kompletterande information till investerare och 
koncernens ledning då det bidrar till deras förståelse av koncernens 
resultat. De finansiella måtten beräknas i enlighet med definitionerna 
som presenteras på sidan 127 i års- och hållbarhetsredovisningen för 
2019. 

TRANSAKTIONER MED  
NÄRSTÅENDE 
Det har inte skett några transaktioner med närstående i perioden.  

INFORMATION OM 
MILJÖPÅVERKAN OCH 
MILJÖPOLICY  
Munters verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och 
vatten, genom hantering av kemikalier och avfall samt genom transpor-
ter av insatsvaror och färdiga produkter till och från Munters fabriker. 
Munters har åtagit sig att ständigt vara uppmärksam på den miljöpåver-
kan verksamheten har. Munters ska följa all lagstiftning och kontinuerligt 
driva fram förbättringar, inom alla aspekter av miljö, hälsa och säkerhet 
(EHS) på de platser Munters bedriver verksamhet. Munters söker stän-
digt vägar för att minimera risker samt för att skapa en säkrare och häl-
sosammare miljö vad gäller arbetsplatsen för våra anställda, för kunder, 

för samhället och för den övergripande miljön. Munters tillverkningsan-
läggningar runt om i världen har åtagit sig att arbeta enligt ett EHS-pro-
gram. EHS-programmet syftar till att säkerställa regelefterlevnad, aktivt 
förebygga skador samt minska Munters miljöpåverkan. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAK-
TORER 
Koncernens väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer kan delas in i fyra 
kategorier: strategiska, operativa, finansiella och legala. I dessa katego-
rier finns det både risker hänförliga till politiska och makroekonomiska 
trender och specifika risker direkt knutna till den verksamhet som kon-
cernen utför. En riskbedömning utförs årligen i syfte att identifiera och 
åtgärda de viktigaste riskerna.  

I slutet av 2019 hittades ett coronavirus i Kina som kan spridas till män-
niskor och ge sjukdomen Covid-19. Under början av 2020 eskalerade 
den globala spridningen av coronaviruset. För de kommande kvartalen 
förväntar vi oss ett fortsatt utmanande företagsklimat med en större på-
verkan från Covid-19-utbrottet än vad vi såg under det första kvartalet. 
För närvarande är överblicken av effekten från utbrottet begränsad.  

Munters produkter används i komplexa kundprocesser. Kvalitets- och 
kontraktsåtaganden är kritiska och kan leda till skadestånd. Ett visst 
beroende av nyckelkunder samt nyckelpersoner finns. Mot bakgrund av 
att Munters är en koncern med geografiskt spridd verksamhet och 
många mindre organisatoriska enheter föreligger en risk för en underlå-
tenhet att följa relevanta regler inom området för affärsetik, exempelvis 
regler som förbjuder mutor. Finansiella risker utgörs främst av valuta-, 
ränte- och finansieringsrisker.  

Munters arbetar aktivt med försäkringslösningar och koncerngemen-
samma försäkringar regleras av centrala riktlinjer. Dessa omfattar exem-
pelvis allmänt ansvar och produktansvar, egendom, avbrott, transporter, 
VD- och styrelseansvar och ansvarsförsäkring för anställningsrelaterade 
krav. En mer utförlig beskrivning av koncernens finansiella risker och hur 
de hanteras återfinns i års- och hållbarhetsredovisningen för 2019. 

ALLOKERING AV  
NETTOOMSÄTTNINGEN 
Majoriteten av kundkontrakt inom Munters affärsområden AirTech och 
FoodTech uppfyller kraven att redovisa nettoomsättning vid en viss 
tidpunkt, även om det finns ett antal kundkontrakt inom dessa 
affärsområden som kräver att nettoomsättning redovisas över tid, i 
synnerhet i undersegmentet Data Centers, vilket framgår av tabellen 
nedan. Förutom försäljning av utrustning säljer Munters olika typer av 
tjänster såsom installations-, driftsättnings-, injusterings-tjänster samt 
serviceavtal. Nettoomsättning från tjänster redovisas över tid i takt med 
att dessa tjänster utförs. Nettoomsättning från tjänster redovisade över 
tid i tabellen nedan motsvarar inte nettoomsättning från Services 
omnämnt i affärsområdessidorna tidigare i kvartalsrapporten. Detta 
beror på att delar av nettoomsättningen från Services redovisas vid en 
viss tidpunkt, såsom reservdelar, i tabellen nedan. All nettoomsättning 
från den avvecklade verksamheten har redovisats över tid.  
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VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA 
INSTRUMENT 
Koncernens derivat, redovisade till verkligt värde i rapporten över finan-
siell ställning, värderas i enlighet med IFRS 9 och nivå 2 i verkligt värde-
hierarkin. Derivaten uppgår till MSEK 1 (0) i i finansiella tillgångar och till 
MSEK 6 (1) i finansiella skulder. 

Koncernens villkorade tilläggsköpeskilling och förvärvsoptioner, redovi-
sade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning, värderas i en-
lighet med IFRS 9 och är kategoriserade i nivå 3 i verkligt värdehierar-
kin. Ingående värde för perioden var hänförligt till köp-/säljoptionen från 
förvärvet av MTech Systems under 2017 samt en tilläggsköpeskilling 
hänförlig till förvärvet av Humi-Tech Services Ltd i juli 2018. Köp-/sälj-
optionen relaterad till förvärvet av MTech Systems förfaller i januari 2023 
och baseras på EBITDA 12 månader före utnyttjandet. Tilläggsköpeskil-
lingen i Humi-Tech Services Ltd baseras på EBITDA för räkenskapsåren 
2018 och 2019 och har betalts i perioden. Kvarvarande förändringar un-
der perioden är hänförlig till en diskonteringseffekt samt valutakursom-
räkningar på sälj-/köpoptionen i MTech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Munters bedömer att räntesatsen på de räntebärande skulderna är i en-
lighet med marknadsmässiga villkor per den 31 mars 2020 och att det 
verkliga värdet på balansdagen i allt väsentligt motsvaras av det redovi-
sade värdet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

MSEK AirTech FoodTech Total AirTech FoodTech Total
Fördelning på när i tiden intäkt redovisas

Varor redovisade vid en viss tidpunkt 771 382 1 154 859 423 1 282
Varor redovisade över tid 285 20 305 270 1 271
Tjänster redovisade över tid 70 37 107 78 32 110

Summa 1 127 439 1 566 1 206 456 1 663
  varav hänförliga till den avvecklad verksamheten − − − 42 − 42
Summa intäkter från kvarvarande verksamheter 1 127 439 1 566 1 164 456 1 620

Kv1 2020 Kv1 2019

MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Villkorade köpeskillingar och 
förvärvsoptioner
Belopp vid periodens ingång 142 136 137
Betalningar -9 − −
Diskontering 1 2 1
Periodens 
valutakursdifferenser 11 5 5
Belopp vid periodens utgång 145 143 142
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AVVECKLAD VERKSAMHET 
Den 9 september 2019 beslöt sig Munters för att stänga ner den 
europeiska Data Center fabriken i Dison, Belgien, efter slutförda 
förhandlingar med relevanta fackliga organisationer. Produktionen har 
upphört men det kvarstår en del slutinstallationer hos kund. Denna 
verksamhet har därför klassificerats som en avvecklad verksamhet 

 

Alla resultaträkningsposter i denna rapport har räknats om avser 
kvarvarande verksamheter om inte annat anges. Resultaträkningen och 
kassaflöde från den operativa verksamheten från den avvecklade verk-
samheten presenteras nedan, eftersom den avvecklade verksamheten 
främst haft kassaflöde från den löpande verksamheten. 

 

 
 

AVSTÄMNING AV NETTOSKULD 
OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD 

 

  

R12 Helår

MSEK 2020 2019 apr-mar 2019
Nettoomsättning − 42 134 176
Kostnad för sålda varor 0 -53 -373 -427
Bruttoresultat 0 -11 -240 -251
Försäljningskostnader -0 -5 -34 -39
Administrationskostnader -0 -6 -33 -39
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 -3 -7 -9
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 -113 -113
Rörelseresultat 0 -24 -426 -450

Finansiella intäkter och kostnader -0 -1 -4 -5
Resultat efter finansiella poster -0 -25 -430 -455

Skatt − 0 8 8
Periodens resultat från avvecklad verksamhet -0 -25 -423 -448

Kassaflöde från löpande verksamheten -58 -18 -471 -431

Kv1

MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Nettoskuld 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel -900 -460 -722
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande skulder 3 827 3 478 3 371
Avsättningar för pensioner 257 217 268
KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande skulder 136 157 126
Upplupna kostnader 11 13 12
Avsättningar för pensioner 7 6 6
TOTAL NETTOSKULD 3 338 3 411 3 062
Rörelseresultat (EBIT) 201 71 105
Avskrivningar på materiella tillgångar -279 -132 -277
Av- & nedskrivning immateriella tillgångar -119 -496 -131
EBITDA 599 700 514
Jämförelsestörande poster -465 -99 -525
Justerad EBITDA 1 064 799 1 039
Nettoskuld/Justerad EBITDA, R12 3,1 4,3 2,9
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Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

INFORMATION OCH FINANSIELL KALENDER 
Kontakt person: 

Ann-Sofi Jönsson, Chef Investor Relations 
Telefon: + 46 (0)730 251 005 
Email: ann-sofi.jonsson@munters.se 

Klockan 9:00 den 23 april presenterar VD, Klas Forsström tillsammans med Group Vice President and CFO, Annette Kumlien rapporten live i en 
audiocast/telefonkonferens. 

Audiocast: 

För mer information om denna audiocast: http://www.financialhearings.com/event/12365 

Länk till Audiocast: https://tv.streamfabriken.com/munters-q1-2020 

Telefonkonferens: 

Var vänlig ring in på något av numren nedan: 

SE: +46850558350 

UK: +443333009264 

US: +18335268398 

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och en länk till audiocasten kommer att finnas tillgängligt på https://www.munters.com/en/investor-relations/ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Finansiell kalender: 

7 maj, Årsstämma 2020 

28 maj, Kapitalmarknads update 

17 juli, Halvårsrapport 2020 

22 oktober, Delårsrapport januari-september 2020 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-
pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 klockan 08.00 CET. 

Munters Group AB, org. nr. 556819-2321 

 
Om Munters  
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter  
ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955.  
Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 100 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm  
och rapporterade 2019 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök oss på www.munters.com. 

 

Största omsorg har vidtagits vid översättningen av denna delårsrapport. I händelse av skillnader i innehållet  
ska det svenska originalet ha företräde framför den engelska översättningen. Additionen av totalbeloppen  
som redovisas kan leda till avrundningsdifferenser.  

 

http://www.financialhearings.com/event/12365
https://tv.streamfabriken.com/munters-q1-2020
https://www.munters.com/en/investor-relations/
http://www.munters.com/
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