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Året i korthet
OPERATIVT
• Beslut har tagits för att produktionen av flytande-,
pulver- och tablettform samt lager och logistik 2016 ska
vara samordnad i Rörvik.

NYCKELTAL KONCERN
Jan - Dec 2014

Jan - Dec 2013

131 659

127 955

3 540

12 284

-3 786

3 970

Nettoomsättning (Tkr)
EBITDA (Tkr)
EBIT (Tkr)
Likvida medel (Tkr)

2 419

6 001

Eget kapital (Tkr)

9 813

15 189

• Samordnat IT och affärsystemen till samma struktur inom
hela koncernen.

Eget kapital per aktie
(SEK) *

0,79

1,22

• Affärsområdeschefer ersatte dotterbolags VD:ar.

Soliditet (%)

16,0

22,4

• Samordnad och centraliserad ekonomifunktion,

Avkastning på eget
kapital (%)

Neg.

15,4

Avkastning på totalt
kapital (%)

Neg.

6,4

61 165

67 702

Kassalikviditet (%)

51,9

51,4

Antal anställda***

58

55

Antal aktier före
utspädning (st) *

12 435 150

12 435 150

Antal aktier efter
utspädning (st) *

12 435 150

12 435 150

Genomsnittligt antal
aktier (st)*

12 435 150

12 435 150

Resultat per aktie före
utspädning (SEK)*

-0,43

0,09

Resultat per aktie efter
utspädning (SEK)

-0,43

0,09

4,50

5,00

produktion och FoU till Rörvik.

FINANSIELLT & LEGALT
• Nettoomsättningen för året uppgick till 131,7 (128,0) Mkr
en ökning med 2,9 %.
• EBITDA uppgick till 3 540 Tkr (2,7 %). I resultatet ingår
omstruktureringskostnader om 3,1 Mkr.
• Avskrivningar uppgår till 7,3 (8,3) mkr varav goodwill och
varumärken 6,1 (7,0) mkr.
• EBIT uppgick till – 3 786 (3 970)Tkr.
• EBT, årets resultat före skatt, uppgick till – 5 255 (2 337) Tkr.
• Årets resultat uppgick till – 5 376 (1 158) Tkr.
• K3 anpassningen av redovisningen har minskat bokfört
värde av goodwill med 6,9 mkr som gått direkt mot eget
kapital per den 1 januari 2013.
• Balansomslutningen vid årets slut var 61 165 (67 702) Tkr en
minskning med 9,7 %.
• Varulagret uppgick till 20,2 (20,9) mkr, en minskning med
3,3 %.
• Bokfört värde på maskiner och inventarier uppgick till
2,7 mkr, fabrikerna i Rörvik respektive Alingsås inkl. kontor.
• Skuldsättningen i koncernen exkl. factoring och checkkredit uppgick till 6 082 tkr varav 4 000 tkr avser nytt lån
för reducering av checkkrediten i dotterbolaget A Clean
Partner International.
• Amortering av räntebärande lån uppgick till
5 651 (8 595) tkr. Totalt 14 246 tkr över 2 år.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var – 1 451
(9 263) Tkr. Kassaflödet under året var – 3 581 (3 694) Tkr,
varav det vid periodens utgång fanns 2,4 (6,0) mkr i likvida
medel.

Balansomslutning (Tkr)

Aktiekurs på
balansdagen (SEK) **

* Antalet aktier har räknats om för 2012 pga. ändrat kvotvärde
på aktien
** Bolaget introducerades på börsen före balansdagen
*** Anpassad för att få rätt jämförelsetal från år 2012
Maskiner och inventarier uppgick till 2 681.

Viktiga händelser efter årets
slut
• Ny CFO är anställd från januari 2015.

• Kassapåverkande investeringar uppgick till – 2,3 (-1,0) mkr.

• Tecknat treårigt förlängningsavtal med svensk distributör
av tvätt- och rengöringsprodukter. Avtalets värde förväntas
uppgå till 27 mkr fördelat över 3 år.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014.

• I övrigt inget att rapportera.
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VD har ordet

”Målsättningen för North Chemical
är att bli den marknadsledande
leverantören till nordens största
detalj- och dagligvaruhandelsföretag
& återförsäljare av svensktillverkade
och miljöcertifierade rengörings- och
underhållsprodukter för såväl professionella som privata användare.”

VD & koncernchef
Stig Norberg

HELÅRET 2014
En försäljning om 132 mkr, en ökning med 2,9 %, är lägre än
jag förväntat mig efter andra kvartalet. Tillväxttakten de sista
tre kvartalen har i genomsnitt uppgått till 3,9 %. Det gäller
särskilt affärsområdet Fordon & Industri, där de flesta nya
affärsavtalen 2014 återfinns. Affärsområdet Private Label
ökade å andra sidan med 5,2 %.

4

EBITDA uppgick 2014 till 3,5 mkr. Resultatet har belastats
med omstruktureringskostnader om 3,1 mkr.
Vi fortsätter att se över balansräkningen genom att minska
koncernens skuldsättning. Under året har koncernen amorterat räntebärande lån om 5,7 (8,6) mkr. Finansnettot har
minskat med 10 % jämfört med 2013.

Årsredovisning 2014 North Chemical AB (publ)

Beslut har tagits för att 2016 samordna produktionen av flytande-, pulver- och tablettform men inte minst lager och logistik till Rörvik. Detta innebär att kostnaderna minskar med
5 mkr/år från 2016, eller ca + 3 till 4 % på EBITDA. Styrelse
och ledning fortsätter arbetet med att förbättra koncernens
lednings-, huvud-, och stödprocesser för ökad effektivitet
och lönsamhet.

stationer finns idag etablerade på 60 – 70 orter i Sverige mot
knappt 30 när avtalet tecknades.

ETT ÅR SOM NOTERAT BOLAG

PLANER 2015

I stort sett är jag nöjd med vidtagna strategiska beslut av
både organisation som produktion och de strategiska affärer
som vi gjort i Sverige, Norge och Finland. Jag är mindre
nöjd med tillväxttakten som jag hade förväntat mig skulle
vara högre. Lönsamhetsminskningen beror i hög grad på
medvetna satsningar och förändringar. Under 2014 har vi valt
att investera i en konkurrenskraftigare marknadsorganisation
inom AO Fordon & Industri. De strategiska affärer som vi har
ingått under det gångna året ger oss en bra grund för tillväxt
framöver genom förväntade affärsvolymer och nya affärsmöjligheter.

Att Alingsåsflytten genomförs enligt plan till våra befintliga
som nya lokaler i Rörvik. Att vår investering om 3,5 mkr i
automatiserad fyllningslinje för flytande produkter gör oss ytterligare konkurrenskraftiga. Att vi tecknar fler strategiska affärsavtal med nya kunder i både Sverige, Norge och Finland.

NORTH CHEMICAL LANDADE ETT FLERTAL NYA
AFFÄRER UNDER 2014
Under 2014 ingicks nya avtal med Gulf, Hallmiba, Istobal,
Yara (tidigare Norsk Hydro) med AdBlue, KG Knutsson, Buss
i Väst m.fl.
AdBlue har en avsevärd tillväxtpotential då det årligen säljs
170 000 dieseldrivna personbilar och ackumulativt kommer
det att 2021 finnas 1 miljon dieseldrivna personbilar på den
svenska marknaden. Snittförbrukningen per bil och år är
40 till 50 liter. Produkten kan vi sälja både under det egna
varumärket Snowclean samt som ett private label för något
oljebolag. Yaras AdBlue-varumärke Air1 distribueras via ett
nätverk av godkända distributörer världen över och är en
given samarbetspartner för alla fordonstillverkare i världen.
Buss i Väst är ett första avtal inom bussmarknaden i Sverige
(totalt 14 000 bussar). Ambitionen här är att komma åt 30 %
av marknaden.
Hallmiba är bra affärspartner för andra produkter ur vårt
sortiment som till stor del riktar sig mot fordonsmarknaden.
Hallmiba är stor leverantör till ex. Statoil mackar på den
svenska marknaden och ägs av Axfood koncernen.
KG Knutsson med hela Autoexperten kedjan (80 butiker) är
Nordens ledande leverantör av fordonsprodukter till den
auktoriserade fordonshandeln i Skandinavien. En ny samarbetspartner för koncernen.
Gulf-avtalets utfall 2014 är vi inte nöjda med enligt de affärsindikationer vi fick från Hansen Racing vid tecknandet. Gulf
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DECEMBER 2014 AVSLUTADES VÄL FÖR NORTH
CHEMICAL
December månad var klart bättre än föregående år men hösten som helhet nådde inte upp till mina förväntningarna.

Under 2014 investerade vi 1,1 mkr på en mängd Investor
Relationaktiviteter runt om i Sverige samt annonsering i
dags- och affärspress, då vi ville visa upp oss under första
året som noterat bolag. Vi ser inte samma behov framöver
och reducerar dessa kostnader till en mer normal nivå under
2015.
Jag förväntar mig ett resultatlyft under 2015 jämfört med
2014 på grund av de kostnadsreduceringar vi har vidtagit,
nya och tecknade affärsavtal och inte minst genom väsentligt
minskade goodwillavskrivningar.

ANDRA EFFEKTIVISERINGAR SOM GENOMFÖRTS
Vi har investerat i en ny spolarvätskeanläggning som ger
både lägre produktionskostnader per liter med ökad kapacitet, investerat i en ny automatiserad fyllningslinje för ökad
flexibilitet som ökad kapacitet och lägre produktionskostnader, vi har även förbättrat vårt affärssystem då vi centraliserat
ekonomifunktionen samt infört CRM som ger effektivare
arbetsverktyg i säljorganisationen vid orderläggning och
kunduppföljning.
Nu har vi ett gemensamt affärssystem och en gemensam
IT-plattform för administration, affärsområden, produktion
och forskning & utveckling. Vi har även inlett arbetet med
att minska AO Fordon & Industris säsongsvariationer och
därmed minska riskerna, med nya kunder och nya marknader
som ska skapa en mer jämn försäljning under året.
Vi har gått från en dotterbolagsdriven organisation med
VD:ar till en affärsområdesorganisation. Ansvaret blir tydligare med ökad fokusering på försäljning och vi kapar managementkostnader. Marknadsmaterialet har också renodlats
och profilerats upp både på produkt- och varumärkesnivå.
Varumärket North Chemical kommer nu med på produkter,
tjänstebilar och hemsidor för ytterligare profilering.
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AFFÄREN MED YARA KRING PRODUKTEN AIR1
- ADBLUE INDIKERAR ATT LEDANDE MARKNADSAKTÖRER I BRANSCHEN HAR FÖRTROENDE FÖR
NC
Genom alla de affärsmöten med nya stora kunder och
samarbetspartners som visat intresse för NC och dess affärer
så är min känsla att vi fortsätter etablera oss på den skandinaviska marknaden enligt plan.
Samarbetet med Yara har skapat och skapar många värdefulla kontakter inom oljebranschen i både Sverige, Norge som
Finland som vi hoppas skall medföra nya affärsmöjligheter
även för våra övriga produkter på den skandinaviska arenan.

SOM VD HAR JAG EN MÄNGD SAKER JAG FORTFARANDE VILL UPPNÅ MED NORTH CHEMICAL
Målet är att fortsätta utveckla ett proaktivt och konkurrenskraftigt tillväxtföretag primärt på den skandinaviska marknaden med god kvalitet och god lönsamhet. Målet är vidare att
lotsa bolaget till fortsatt ökad omsättning med bra EBITDA
marginal.
Det ska vi göra genom en hög produktutvecklingstakt, ständig automatisering i produktion, medarbetarmotivation och
engagemang, god etik och uppriktighet, trygga och nöjda
kunder och en helhetssyn på miljöfrågor.

AKTIESKAPANDE
PRIVATE LABEL UTGÖR EN STOR DEL AV PRODUKTPORTFÖLJEN IDAG. VÅRA EGNA VARUMÄRKEN HAR DOCK HÖGRE MARGINALER. VÅR
STRATEGI KRING PRODUKTPORTFÖLJEN ÄR
FÖLJANDE
Produktportföljen av egna varumärken kommer att utökas
med kompletterande och starka varumärken inom den
kemtekniska branschen. Samtidigt är det mycket viktigt för
oss att fortsätta vara professionell aktör inom private label
sidan. Private label skapar bra volymer och håller vår egen
FoU avdelning om 5 personer på tå. Vidare är vi marknadsledande i Sverige inom private label tillverkning av tvätt- och
rengöringsprodukter. Vårt senaste pressmeddelande visar att
våra kunder är nöjda med oss. En storkund till Aktiv Kemi har
valt att förlänga kontraktet i ytterligare tre år. Det bekräftar
vår styrka inom kemteknisk private label tillverkning.

VÄRDEFÖRBÄTTRINGAR
Bolagets målsättning är att skapa förutsättningar för en
hållbar långsiktig och organisk tillväxt. Vidare arbetar bolaget
med ett lönsamhetsfokus sedan tidigare. Detta sker genom
ökade effektiviseringar, flexibilitet i produktionen, löpande
översyn för lägre inköpskostnader samt minskad kapitalbindning.

FÖRVÄRV – FINNS MÅNGA INTRESSANTA BOLAG
SOM KAN PASSA IN I KONCERNEN
Vi har fört diskussioner med flera olika bolag men av affärsmässiga skäl inte valt att gå vidare. Vi har en förvärvsplan
och target list som vi följer men ett förvärv skall skapa både
varaktiga synergier i verksamheten och ökad konkurrens-kraft
för koncernen. Vi har fortfarande samma mål.

HUR KOMMER GOODWILLAVSKRIVNINGARNA
ATT PÅVERKA RESULTATET
Avskrivningarna minskar 2015 med 2,5 mkr jämfört med
2014 och kommer att minska ytterligare 2,4 mkr under 2016.
Beräknade avskrivningar 2016 uppgår fn. till 1,5 mkr jämfört
med 6,1 mkr för 2014 och 7,0 mkr för 2013.

VAD HAR VI FÖR LÖNSAMHETS- OCH
TILLVÄXTMÅL
Vårt mål är fortfarande en tillväxt om 10 %, like stor organisk
som inköpt tillväxt. EBITDA har vi tidigare angett skall överstiga 10 % över en konjunkturcykel.
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Ekonomi
Kommentarer till periodens utfall

UTVECKLING UNDER DET FJÄRDE KVARTALET.
Nettoomsättning
Försäljningen var 2,9 % högre än föregående år och uppgick
till 32,6 (31,6) mkr. Vi ser att affärsområdet Fordon & Industri
som tappade mycket i juli månad även tappade i oktober/
november. Affärsområdet Private Label ökade sin omsättning med 11,8 %. Affärsområdet Fordon & Industri inkl.
AO Marine & Export minskade sin omsättning med 9,3 %. I
december månad ökade omsättningen för dessa affärsområden med 12,4 % jämfört med december 2013. Minskningen
på den svenska marknaden är främst relaterat till den lägre
detalj- och dagligvaruhandelsförsäljningen.
Bruttovinstmarginalen var något sämre än jämfört med föregående år om 48,7 % (57,6) %. Minskningen är främst relaterad till mix av kunder, nya produkter, nya kunder i nya länder
samt valutor & råvarupriser. Koncernens kostnader har ökat
jämfört med föregående år. Detta är planerade ökningar av
våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser och kostnader inom dessa områden kommer inte att bli högre 2015 än
föregående år. Detsamma gäller kostnader relaterade till att
koncernen nu är ett noterat bolag, dessa uppgår 2014 till ca
95 tkr per månad inkl. investerarträffar och marknadsföring
på dessa.
Resultatet efter skatt uppgick till – 3,3 (1,0 ) mkr och minskningen beror på lägre bruttovinst-marginal, mer insatser
inom försäljning och marknadsföring och omstruktureringskostnader om 3,1 mkr.
Utveckling under året. Nettoomsättning
Försäljningen var 2,9 % högre än föregående år och uppgick
till 131,7 (128,0) mkr. Relativt BNP tillväxten i Sverige ökade
Bolaget. Affärsområdet Private Label utvecklas väl med
ökade volymer med 5,2 % och förbättrad bruttovinstmaginal.
Affärsområdet Fordon & Industri inkl. AO Marine & Export
minskade sin omsättning med 0,3 %.
Bruttovinst
Bruttovinstmarginalen var något sämre jämfört med föregående år om 45,6 (47,7) %. Skillnaden beror på prispress från
stora kunder och ökade råvarupriser. Försämringen påverkar
resultatet med – 2,8 mkr.
Kostnader och avskrivningar
Externa kostnader ökade med 0,1 mkr och uppgick till
19,7mkr.
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Ökningen är relaterad till dels fler sälj- och marknadsaktiviteter och dels i jämförelse med föregående år ökade noteringskostnader om 1,0 mkr. Avskrivningarna är lägre jämfört
med fjolåret och uppgick till – 7,3 (-8,3) mkr varav goodwill
och varumärken -6,1 (-7,0) mkr.
Rörelseresultat
Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 2,7 % som dels
beror på tagna omstrukturerings-kostnader om 3,1 mkr och
dels på högre sälj- och marknadsinsatser i Sverige. Justerat
för omstruktureringskostnaderna uppgick EBITDA till 5,1 %.
Investeringar, finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för året
till – 3,6 (3,7) mkr. Det lägre kassaflödet är främst hänförbart till lägre rörelseresultat. Kassapåverkande investeringar
uppgick till – 2 294 tkr. Nytt lån är upptaget med 4 000 tkr då
koncernen önskat reducera rörelsekrediten i samma omfattning, dvs. upptaget lån om 4 000 tkr reducerar checkkreditlimiten i motsvarande grad.
Nettoskulden ökade med 3,6 mkr och uppgick till 26,0 (22,4)
mkr. Skuldsättningsgraden uppgick till 5,23 (3,46). Räntebärande skulder om 26,0 mkr fördelar sig på checkkreditutnyttjande om 12 mkr, factoringutnyttjande om 10,5 mkr samt lån
att amortera om 6,0 mkr, varav 4,0 mkr avser nyupptaget lån
i september 2014 hos A Clean Partner International för att
reducera checkkreditlimiten till mer normal nivå.
Balansomslutningen vid årets slut var 61,2 (67,7) mkr en
minskning med 9,7 %,
Soliditeten försämrades med sex (6) procentenhet och
uppgick till 16 %. Försämringen är relaterad till ett negativt
resultat för perioden.
Investeringar under året bestod till största delen av inventarier för effektiviseringar i produktion ex. ny spolarvätskeanläggning, nya tankar till AdBlue produktionen
Finansnetto och skatter
Det negativa finansnettot minskade och uppgick till – 1,5
(-1,6) mkr vilket beror på lägre nettoskuld och lägre räntenivåer. Skatt på periodens resultat i absoluta tal uppgick till
– 0,1 (- 1,2) mkr.
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Resultat
Resultatet efter skatt uppgick till – 5,4 (1,1) mkr och resultatet
per aktie uppgick till – 0,43 (0,09) kr. Det lägre resultatet är
främst relaterat till högre kostnader beroende på fler säljoch marknadsaktiviteter samt omstruktureringskostnader om
3,1 Mkr.
Rapportering av affärsområden
North Chemical AB har delat upp sin verksamhet i affärsområdena Fordon & Industri, Private Label samt Marine &
Export. Koncernen följer affärsområdenas försäljning, bruttovinstmarginaler samt resultat (EBITDA). Affärsområdena
bygger på koncernens operativa styrning.
Fordon & industri inkl. Marine & export
Omsättningen under perioden oktober-december minskade
med 7,5 % och uppgick till 16,5 (17,8) mkr. Försäljningsminskningen har främst skett på AO Fordon & Industri med en
betydligt svagare juli och oktober månad än förväntat. Bruttovinstmarginalen uppgår till 56,5 (56,8) %. Under perioden
januari – december har omsättningen ökat med 0,6 % och
uppgick till 69,3 (68,9) mkr.
AO Fordon & Industri är fortfarande för väldigt väderberoende på många volymprodukter. Vidare har säljorganisationen
både förstärkts men där även säljare bytts ut, varit ett turbulent år för säljkåren. Många nya små och medelstora konton
har tagits i marknaden. Beslutet att flytta Alingsåsverksamheten kan kortsiktigt påverkat kundernas osäkerhet. Samtliga
tecknade stora affärsavtal under 2014 återfinns inom affärsområdet Fordon & Industri vilket kommer bana väg för ökad
tillväxt om än i lite långsammare takt än förväntat. Inom AO
Marine & Export är det verksamheten ACP Polen som tappat
knappt 30 % (-0,7 mkr) medan det i övrigt varken var tillväxt
eller tapp.
Private label
Omsättningen under perioden oktober-december ökade
med 10,9 % och uppgick till 16,2 (14,7) mkr. Under perioden
januari – december har omsättningen ökat med 5,2 % och
uppgick till 64,2 (61,0) mkr. Bruttovinstmarginalen är i paritet
med föregående år eller 38,9 %.
Kapitalbindning
Koncernen har minskat sin kapitalbindning i varulager med
712 tkr i förhållande till föregående år. Totalt varulager
uppgick per den 31 december till 20,2 (20,9) mkr eller minus
3,4 %. Omsättningshastigheten i varulager förbättrades och
uppgick till 6,5 (6,1) ggr.

anställda arbetar 26 (27) personer inom produktion.
Produktionen är för närvarande hänförlig till Rörvik och
Alingsås.
Koncernen har i Sverige ökat antalet anställda jämfört med
föregående år främst inom försäljning och marknad. Styrelsen har även under december månad 2013 tillsatt en ny VD/
koncernchef i moderbolaget. Detta gjordes i samband med
att man förändrade koncernen till att jobba enligt en ny
operativ struktur där dotterbolags VD:ar med egna ekonomifunktioner upphörde.
Personalkostnaderna uppgick under året till – 36,9 (–29,2)
mkr. Ökningen beror till största delen på fler anställda säljare,
övergripande CEO och förstärkt styrelse. Inkl. omstruktureringskostnader om 3,1 mkr.
Transaktioner med närstående
Hyresavtal finns med närstående bolag. Hyresavtalet är
ingånget utifrån marknadsmässiga villkor.
Fou & miljö kvalitet
Vi fortsätter arbetet inom ramen för ”One North Chemical”
vad avser utveckling, koordinering och lansering av nya
produktserier. Målet är att 5 % av kostnaderna varje år skall
satsas på FoU. Koncernens certifieringar ligger nu registrerade på moderbolaget North Chemical.
Moderbolaget
Intäkter under perioden januari – december uppgick till
10,5 (0) mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
uppgick till 1,3 (3,3) mkr. Balansomslutningen uppgick till
26,9 (29,1)mkr och eget kapital till 17,6 (17,2) mkr. Soliditeten
uppgick till 65,4 (59,2) %.
Tillväxt och rationaliseringar för Långsiktig lönsamhet
Genom att North Chemicals nya operativa struktur är på
plats med affärsområden som resultatenheter istället för
dotterbolag i kombination med beslutade rationaliseringar
inom administration, produktion samt forskning & utveckling
har koncernen ökat fokus på lönsam tillväxt med tydliga
affärsområden och effektiv produktion som bas. Målet är
ett snabbfotat, effektivt och fokuserat tillväxtföretag med en
tvåsiffrig rörelsemarginal.

Personal och organisation
Antalet årsanställda uppgick till 58 (55) personer. Av antalet
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Förvaltningsberättelse
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Moderbolagets verksamhet har under året bestått av att äga,
förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen.
En viktig del i moderbolagets verksamhet är också att marknadsföra bolaget och att kontinuerligt utvärdera nya företag
att förvärva.

KONCERNSTRUKTUR
North Chemical AB (publ), 556792-0193, är koncernmoderbolag.
Bolaget äger de helägda dotterbolagen Aktiv Kemi i Småland AB, 556443-9403 och Los Tres Caballeros AB, 5567686984. Aktiv Kemi i Småland AB äger i sin tur de helägda
dotterbolagen Tellus AB, 556523-7376, och DuoEx Chemical
AB, 556682-1269. Los Tres Caballeros AB äger de helägda
dotterbolagen A Clean Partner International AB, 5564503364, och Maritech Marine Technologies Trading AB, 5562361385. A Clean Partner International AB, 556450-3364 äger i
sin tur de helägda dotterbolagen A Clean Partner Polska Sp.
z o. o., Strovels AB, 556303-0526, Trutest AB, 556581-8043,
SnowClean, 556217-0737 och HIAB, 556483-6111. Maritech
Marine Technologies Trading AB, 556236-1385 äger i sin tur
den helägda filialen Marisol Norway, NO988883344.
Aktiv Kemi i Småland ABs verksamhet utgörs av tillverkning
och handel med kemtekniska produkter samt kompletterande produkter. Produkterna försäljs på den nordiska marknaden under s.k. Private Label.
Los Tres Caballeros ABs verksamhet består av att äga och
förvalta aktier, värdepapper och fastigheter. Los Tres Caballeros ABs helägda dotterbolag A Clean Partner International
AB tillverkar och levererar kemikalier för fordon- och industrirengöring och har en rikstäckande säljorganisation i Sverige
kompletterat med specialiserade återförsäljare i övriga
Norden samt Centraleuropa.
Marknads- och försäljningsarbetet bedrivs under de välkända
varumärkena HIAB, Snowclean, Strovels och Trutest samt en
andel Privat Label.
Los Tres Caballeros ABs andra dotterbolag Marine Technologies Trading AB bedriver verksamhet inom den marina
sektorn med försäljning och marknadsföring av kemikalier.
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Marknads- och försäljningsarbetet bedrivs genom egna
agenter runt om i världen under det välkända varumärket
Marisol.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
De största aktieägarna i North Chemical AB (publ) var vid
årets slut:
Bolaget har 1 219 st ägare per 2014-12-31.

Aktier

Kapital

Röster

Norberg Gruppen

6 150 000

49,5 %

49,5 %

Nocroc Ventures

1 500 000

12,1 %

12,1 %

Nortal Investments

1 410 000

11,3 %

11,3 %

LMK Forward

500 000

4,0 %

4,0 %

LMK Stiftelsen

350 000

2,8 %

2,8 %

2 525 150

20,3 %

20,3 %

12 435 150

100 %

100 %

Övriga aktieägare
Summa

NASDAQ OMX FIRST NORTH (FIRST NORTH)
Aktierna i North Chemical AB (publ) anslöts till First North,
den 19:e december 2013 under handelsbeteckningen
NOCH. ISIN-kod är SE0005504669.
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är
inte skyldiga att följa samma reglering som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified
Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths
regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. En Certified
Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på
First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om
upptagande till sådan handel.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

STYRELSEARBETET
North Chemicals styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 9
ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Styrelsen ska ha en sammansättning som
säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Koncernen
Ny operativ struktur sjösattes i december månad 2013 med
ökat fokus på affärsområden som resultatenheter istället för
bolag. Fortsatta satsningar har gjorts för ökad affärs- och
produktutveckling samt ökad effektivitet i produktion, lager,
logistik och administration.
Tillverkningen i Kristianstad flyttades hösten 2013 till Alingsås. Under 2014 centraliserades även koncernens ekonomifunktioner till Rörvik. Miljö- och kvalitetsansvaret samordnades till en central funktion i Rörvik. Produktion och lager i
Alingsås kommer under hösten 2015 att flyttas till koncernens
anläggning i Rörvik. Ovanstående skapar förutsättningar
för förbättrad styrning och uppföljning men inte minst även
väsentliga kostnadsfördelar som uppnås från 2016.
Under våren 2015 kommer även en ny automatiserad fyllningslinje att installeras i Rörvik vilken kommer att medföra
förbättrad flexibilitet, ökad produktionskapacitet och sänkt
omställningshastighet.

North Chemical följer tillämpliga regler avseende styrelsens
oberoende som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning,
Bolagskoden. Oberoendekraven innebär i huvuddrag att
endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen,
att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen
ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av de stämmovalda ledamöter
som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare.
Det är således valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i North Chemical uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som
NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.

Moderbolaget
Stig Norberg är, sedan december månad 2013, verkställande
direktör och koncernchef (tidigare styrelseordförande) för
North Chemical AB (publ). Stig Norberg äger genom bolag
49,5 % av aktierna i bolaget.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Ekonomisk utveckling i sammandrag.
Koncernen
Nettoomsättning, tkr
Resultat före avskrivningar (EBITDA), tkr

2014

2013

2012

2011

131 659

127 955

87 892

76 497

3 540

12 283

6 500

9 356

Resultat efter finansiella poster, tkr

-5 255

2 337

2 595

6 909

Balansomslutning, tkr

61 165

67 702

89 056

34 918

9 813

15 189

10 363

11 561

Eget kapital, tkr

16

22

12

33

Avkastning på eget kapital, %

Soliditet, %

neg

15

25

60

Avkastning på totalt kapital, %

neg

6

4

23

52

51

52

79

neg

0,10

0,14

0,53

58

55

35

32

Kassalikviditet, %
Resultat per aktie*, kr
Antal anställda, st

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
Jämförelsetalen för år 2013 är omräknade med hänsyn till övergången till K3.
*Antalet aktier har räknats om för 2012 och 2011 på grund av ändrat kvotvärde på aktien.
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Moderbolaget
Nettoomsättning, tkr

2014

2013

2012

10 527

Resultat efter finansiella poster, tkr

2011

2

1 346

3 322

1 014

2 750

Balansomslutning, tkr

25 908

29 130

25 152

8 458

Eget kapital, tkr

17 583

17 243

4 018

8 010

Soliditet, %

68

59

16

95

Avkastning på eget kapital, %

8

19

25

38

Avkastning på totalt kapital, %

6

13

4

33

Antal anställda, st

5

1

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

FRAMTIDA UTVECKLING
Med goda insatser från koncernens medarbetare, vår specialisering på marknaden, våra långsiktiga kundrelationer och
en förbättrad efterfrågan på våra marknader ser vi positivt på
framtiden. Vi har genom gjorda förändringar i organisationen
alla möjligheter att bli den ledande leverantören till Nordens
största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter för såväl den privata
som professionella marknaden.
Ledningen ser positivt på utvecklingen under 2015 och 2016
och med en övertygelse om att vi kommer att förbättra såväl
tillväxttakten som EBITDA resultatet.

Bolaget orsaker mycket små utsläpp till luft och nästan
inget buller. Avfallshanteringen sker genom sortering och så
mycket som möjligt återvinns.
Företaget har ett fungerade system för egenkontroll som
omfattar arbetsmiljö, riskhantering och yttre miljö.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001/14001.
Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 100% av
bolagets nettoomsättning.

Vårt mål är att vi skall vara ett av de mest nyskapande kemtekniska företagen med ett stort engagemang och ansvar
för miljön och människors hälsa. Vi skall även bidra till ett
hållbart och jämställt samhälle.

Dotterbolaget A Clean Partner International AB bedriver
tillståndspliktig verksamhet enlig miljöskyddslagen och har
erforderliga tillstånd för kemisk-teknisk produktion. Produktionens miljöpåverkan är totalt sett mycket liten. Producerad
mängd kemikalier under rapportperioden låg väsentligt
under den tillståndsgivna produktionsmängden.
ACP är certifierat enligt ISO9001/14001.

MILJÖPÅVERKAN

RISKER

Dotterbolaget Aktiv Kemi i Småland AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i
Jönköpings län fungerar som tillsynsmyndighet och bolaget
följer ett mycket omfattande kontrollprogram inkluderande
vatten- och luftvårdsfrågor, råvaru- och kemikaliefrågor samt
bullernivå. Företagets miljöpåverkan består i utsläpp av processvatten via kommunalt reningsverk. Uppsatta gränsvärden
för utsläpp finns och avlopps- och vattenanalyser görs.

I not 2 finns information om bolagets finansiella risker.

Val av kemtekniska produkter för nya rengöringsmedel sker
alltid under mottot ”minsta möjliga hälsofara och miljöbelastning”. Inga kemikalier på begränsnings- eller OBS-listan
kommer ifråga. I gamla produkter gäller alltid substitutionsprincipen, dvs byte till miljövänligare och mindre hälsofarliga
kemiska ämnen sker kontinuerligt i mån av möjlighet.
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FORSKNING OCH UTVECKLING
De produkter och tjänster vi levererar är oftast affärskritiska för våra kunder. Endast genom att erbjuda produkter
och tjänster med hög kvalitet, kan vi vara framgångsrika.
Hittills har vi lyckats mycket väl. Vårt framgångsrecept är
en blandning av lika delar entusiastiska medarbetare, brett
produktsortiment, koncepttänkande, kompetens på alla
nivåer, kvalitet och seriositet i allt vad vi gör, samt logistiskt
tänkande. Genom våra laboratorier i Rörvik och Alingsås
men inte minst personalens kompetens och erfarenhet har
vi mycket goda förutsättningar till aktivt utvecklingsarbete
tillsammans med våra kunder.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel

15 998 884

Årets vinst

340 263
16 339 147

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

16 339 147
16 339 147

Koncernresultaträkning

Not

2014

2013

4

131 659

127 955

76

50

4

131 735

128 005

1,3
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-71 631

-66 883

5,6

-19 680

-19 608

7

-36 875

-29 228

8, 9, 10, 11, 12, 13

-7 326

-8 314

-9

-2

-135 521

-124 035

-3 786

3 970

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

14

169

376

Räntekostnader och liknande resultatposter

15

-1 638

-2 009

1 469

-1 633

Resultat efter finansiella poster

-5 255

2 337

Resultat före skatt

-5 255

2 337

-121

-1 179

-5 376

1 158

Summa finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat

12

16
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Koncernbalansräkning

Tillgångar

Not

2014

2013

10 535

12 453

1,3

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken
Goodwill

13
9

3 255

7 408

13 790

19 861

2 393

2 159

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

Inventarier, verktyg och installationer

10

288

502

8

129

44

12

909

–

3 719

2 705

6

6

17 515

22 572

2014

2013

10 807

10 321

156

131

9 240

10 463

20 203

20 915

17 924

15 554

529

152

Övriga kortfristiga fordringar

1 109

1 315

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 465

1 193

21 027

18 214

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Not

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

Kassa och bank

2 420

6 001

Summa omsättningstillgångar

43 650

45 130

Summa tillgångar

61 165

67 702
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Eget kapital och skulder

Eget kapital

Not

2014

2013

1 244

1 244

11 039

11 039

2 906

1 748

17

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

-5 376

1 158

8 569

13 945

9 813

15 189
2 118

Avsättningar
Uppskjutna skatter

18

2 012

Övriga avsättningar

19

–

38

2 012

2 156

3 646

1 763

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

20

Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

21

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

486

1 485

4 132

3 248

1 950

2 725

20

Skulder till kreditinstitut
Factoringkredit

22

10 453

10 143

Checkräkningskredit

22

11 992

12 272

Leverantörsskulder

9 028

7 668

Övriga kortfristiga skulder

21

3 087

6 399

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

8 698

7 902

Summa kortfristiga skulder

45 208

47 109

Summa skulder och eget kapital

61 165

67 702

Ställda säkerheter

24

53 595

61 602

Ansvarsförbindelser

25

Inga

Inga

Not

2014

2013

-3 786

3 970

7 288

8 361

169

377

-1 637

-2 009

Kassaflödesanalys för koncernen

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Förändring varulager

26

-606

-955

1 428

9 744

712

697

Förändring övriga kortfristiga rörelsefordringar

-2 436

722

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder

-1 155

-1 900

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 451

9 263

-2 337

-882

69

49

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag

–

-211

Förändring långfristiga fordringar

–

-3 700

-2 268

-4 744

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Not

2014

2013

–

11 283

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Förändring kortfristiga finansiella skulder
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 000

455

-5 651

-8 595

1 789

-2 588

–

-1 380

138

-825

-3 581

3 694

Likvida medel vid årets början

6 001

2 307

Likvida medel vid årets slut

2 420

6 001

2014

2013

10 527

–

Årets kassaflöde

Moderbolagets resultaträkning

Not
1,3

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5

-3 408

-494

Personalkostnader

7

-5 539

-1 014

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

27

-37

–

-8 984

-1 508

1 543

-1 508
5 250

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

28

–

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

14

13

–

Räntekostnader och liknande resultatposter

15

-210

-420

-197

4 830

1 346

3 322

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

29

-883

–

Skatt på årets resultat

16

-123

–

340

3 322

2014

2013

10

186

–

30

23 800

23 800

23 986

23 800

Årets vinst

Moderbolagets balansräkning

Not
1,3

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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1

–

871

–

–

8

11

431

149

36

1 032

475

890

4 855

1 922

5 330

25 908

29 130

15

Eget kapital och skulder

Not

2014

2013

1 244

1 244

15 999

12 677

1,3
Eget kapital

17

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

31

Långfristiga skulder

20

Övriga långfristiga skulder

21

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

340

3 322

16 339

15 999

17 583

17 243

188

3

486

1 135

486

1 135

20

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

597

520

4 106

6 751

115

–

1 730

918

1 103

2 560

7 651

10 749

25 908

29 130

Ställda säkerheter

24

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

25

4 763

Inga

Not

2014

2013

1 543

-1 508

37

–

Kassaflödesanalys för moderbolaget
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

26

Erhållen ränta
Erlagd ränta

13

–

-210

-420

1 383

-1 947

Betald inkomstskatt

-19

Förändring kundfordringar
Förändring övriga kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder

-1

–

-564

852

77

520

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder

-3 128

5 609

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 233

5 034

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-233

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-233

0

–

11 283

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

–

455

-811

-15 820

Erhållet koncernbidrag

–

5 250

Utbetalt koncernbidrag

-698

–

–

-1 380

Amortering av skuld

Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 509

-212

Årets kassaflöde

-3 965

4 822

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16

17

4 855

33

890

4 855
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Noter, gemensamma för
moderbolag och koncern
NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel
35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har
räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i
samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas
i not 3.

KONCERNREDOVISNING
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller
på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Uppgifter om koncernföretag finns i not. Dotterföretagen
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder
värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i
utländsk valuta. Omräkning av posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar görs till balansdagskurs respektive
genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som uppkommer
redovisas i koncernens egna kapital.

UTLÄNDSKA VALUTOR
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta vär
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deras till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

INTÄKTER
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar
övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas till verkligt värde av vad bolaget har
fått eller kommer att få och redovisas i den omfattning de är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Ränteintäkterna utgörs av erhållen ränta på omsättningstillgångar.

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som
hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i
koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom
överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns
en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i
resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.
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IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och
varumärken balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid.
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotollgångar vid förvärvstillfället.
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Aktie- och inkråmsgoodwill			
5-10 år
Varumärken					5 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde
vid anskaffningstidpunkten .
Inga låneutgifter aktiveras.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
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Nedlagda kostnader på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer		

40 år
7-12,5 år
3-10 år

LEASINGAVTAL
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och
fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i North Chemical ABs
koncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella
leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter
och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet
läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på
ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla
avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos
leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker
och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande
12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal
kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången
och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon
indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i
resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga
enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

VARULAGER
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. För homogen varugrupp tillämpas
kollektiv värdering.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in,
först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är
direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet, råmaterial, direkt lön, andra direkta
kostnader samt hänförbara indirekta tillverkningskostnader.

AVSÄTTNINGAR
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser och det är
mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera
åtagandet än att så inte sker samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I bolaget förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga
väsentliga avtal som innebär ersättningar efter avslutad anställning än vas som faller inom ramen för kollektivavtal eller
gängse praxis för ledande befattningshavare.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden hos banker, kortfristiga finansiella placeringar
som är noterade på en marknadsplats och har en kortare
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande år.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges
nedan.

EGET KAPITAL
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
ÅRLs indelning.

OBESKATTADE RESERVER
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är
hänförlig till reserverna.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar
redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal
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AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna
samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till
anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital
och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.

NOT 2
FINANSIELLA OCH OPERATIONELLA RISKER
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för såväl
finansiella som operationella risker. Med finansiella risker
avses fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av bland
annat förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Den övergripande målsättningen är att med hjälp av
koncernledningen minska de negativa effeketerna av de
finansiella riskerna. Med operationella risker avses negativ
inverkan av kraftiga råvaruprishöjningar samt produktionsbortfall för egendomsskador eller avbrott hos leverantörer.
Finansiella risker
Koncernen utsätts för transaktionsrisker främst avseende
råvaruinköp som görs i utländsk valuta. Valutarisken elimineras till viss del genom att använda alternativa råvaror eller

20

leverantörer.
Koncernen innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar.
Avtalade checkkrediter och factoringlimit har rörlig ränta. På
balansdagen var checkkrediterna utnyttjade med 11.992 tkr
och factoringkrediterna utnyttjades med 10.453 tkr.
Samtliga av koncernens övriga lån från banker belöper med
rörlig ränta. Kreditriskerna är förhållandevis små. Beroende
på kundstruktur har de olika koncernbolagen olika rutiner för
riskbedömning av nya kunder som skall säkra att försäljning
sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Kundförlusterna
har via dessa åtgärder varit små.
Likviditetsriskerna i koncernen sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att alltid behålla tillräckliga likvida
medel i kombination med väl tilltagna avtalade checkkrediter.
Operationella risker
Koncernens produktion är beroende av råvaror och material.
Kraftiga prishöjningar på dessa varor kan påverka koncernens resultat negativt. För att minska riskerna anlitas ett flertal olika leverantörer. Koncernen har en gemensam försäkring för egendomsskador och avbrott. Möjlighet finns i stor
utsträckning att styra om produktionen från en anläggning
till en annan inom koncernen om problem uppstår. Detta
minskar risken för långvariga störningar för kunderna.

NOT 3
EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL K3
Detta är den första (års-och) koncernredovisning för North
Chemical AB (publ) som upprättas enligt BFNs Allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3).
De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats
när koncernredovisningen upprättats per den 31 december
2014 och för den jämförande information som presenteras
per 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten
över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för
övergång till K3).
Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35,
Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång
till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper
tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning
enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare
årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången
från tidigare redovisningsprinciper har påverkat koncernens
ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna
som hör till dessa.
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Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar bolaget:

varumärkesposten får den storlek den hade haft om avskrivningstiden från början satts till 5 år.

- Goodwill skrevs tidigare av på mellan 5-15 år men avskrivningstiden har nu ändrats till 5-10 år. En justering görs så att
goodwillposten får den storlek den hade haft om avskrivningstiden från början satts till tio år
- Varumärken skrevs tidigare av på mellan 5-10 år men avskrivningstiden har nu ändrats till 5 år. En justering görs så att

Nedan redovisas de poster i balans- och resultaträkningen
där förändring har skett.

Koncernens ingångsbalansräkning per
2013-01-01 har upprättats enligt följande:

Not

Utgående
balans 2012
enligt tidigare
principer

Justering

Ingående
balans 2013
enligt K3reglerna

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken

14 391

-20

14 371

Goodwill

18 579

-6 217

12 362

Summa anläggningstillgångar

32 970

-6 237

26 733

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

1 000

1 000

Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

9 363

-6 237

3 126

10 363

-6 237

4 126

Utgående
balans
2013
enligt tidigare
principer

Justeringar
som gjorts i
ingångsbalansräkningen
2013

Effekter
under 2013
avs poster
som justerats
i ingångsbalansräkningen

Utgående
balans 2013
enligt K3reglerna

Varumärken

12 453

-20

20

12 453

Goodwill

14 372

-6 217

-747

7 408

Summa anläggningstillgångar

26 825

-6 237

-727

19 861

Summa eget kapital

Koncernens balansräkning enligt K3 per
2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
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1 244

1 244

11 039

11 309

9 870

-6 237

-727

2 906

22 153

-6 237

-727

15 189
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Koncernens resultaträkning enligt K3 per
2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Resultatposter
2013 enligt
tidigare principer

Effekter av
K3 2013

Resultatposter
2013 enligt
K3-reglerna

-7 587

-727

-8 314

-7 587

-727

-8 314

1 885

-727

1 158

Rörelsens kostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Årets resultat

Not 4
Nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader
Koncernen
Nettooomsättningen fördelar sig på geografiska marknader
enligt följande:
Sverige
Övriga Europa
Nordamerika
Övriga marknader
Summa

2014

2013

101 488

116 249

28 166

11 706

361

–

1 644

–

131 659

127 955

Not 5
Ersättning till revisorerna
Koncernen
Nettooomsättningen fördelar sig på geografiska
marknader enligt följande:

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Revisionsuppdraget

273

266

93

80

Övriga tjänster

185

272

135

272

Summa

458

538

228

352

PwC
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Not 6
Operationella leasingavtal
Koncernen
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Förfaller till betalning inom ett år

3 882

3 964

–

–

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

6 931

7 950

–

–

Förfaller till betalning senare än fem år

3 738

5 198

–

–

14 551

17 112

0

0

4 007

5 666

–

–

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
I koncernens redovisning utgörs den operationella
leasingen i allt väsentligt av hyrda fabriks- och kontorslokaler.
Dotterbolaget A Clean Partner International AB har
under året sagt upp sitt hyresavtal för fabrikslokalen
i Allingsås.
Dotterbolaget Aktiv Kemi AB hyr sina lokaler i Rörvik
av Real Estate i Småland AB som ingår i Norberg
Gruppen. Hyresavtalet med Real Estate i Småland
AB löper till och med år 2022-06-30 med 9 månaders
uppsägning.
North Chemical AB har efter räkenskapsårets utgång
tecknat en avsiktsförklaring om att långsiktigt hyra en
fabrikslokal av Sävsjö Industribyggnads AB.

Not 7
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Kvinnor

21

22

2

–

Män

37

33

3

1

Totalt

58

55

5

1

2 565

2 759

1 999

296

23 123

17 840

1 542

455

25 688

20 599

3 541

751

8 051

5 966

1 278

238

222

727

222

–

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande
direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

2 219

1 320

328

–

36 180

28 612

5 369

989

Bonus och tantiem till VD i dotterbolag uppgår till 0
tkr (400 tkr).
Utöver ovanstående löner och ersättningar till
styrelse och VD, har moderbolaget betalt fakturerat
styrelsearvode med 482 tkr.
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Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Män

6

8

4

4

Kvinnor

1

–

1

–

Totalt

7

8

5

4

Män

3

4

1

1

Totalt

3

4

1

1

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
på balansdagen
Antal styrelseledamöter

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

Avtal om avgångsvederlag
Med verkställande direktörer har avtal träffats om lön
under uppsägningstiden uppgående till 12 månadslöner.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

2014

Styrelsearvode

Lön

241

0

Andra
ersättningar
och förmåner

Sociala kostnader

Pensions
kostnader

0

0

0

Styrelsens ordförande
Moderbolaget
Thorbjörn Wennerholm
Övriga styrelseledamöter
Moderbolaget
0

0

0

0

0

Sten Norinder

Stig Norberg (Se under VD)

90

0

0

28

0

Thomas Landin

45

0

0

14

0

Michael Engström

53

0

0

0

0

Sophie Persson

53

0

0

0

0

0

1 226

0

392

31

VD
Moderbolaget
Stig Norberg
Dotterbolag
Andra ledande befattningshavare
Antalet personer, 2 st
Summa koncernen

24

0

1 339

0

383

191

482

2 565

0

817

222
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Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

2013

Styrelsearvode

Lön

56

0

Andra
ersättningar
och förmåner

Sociala kostnader

Pensions
kostnader

0

0

0

Styrelsens ordförande
Moderbolaget
Thorbjörn Wennerholm
Övriga styrelseledamöter
Moderbolaget
0

0

0

0

0

Sten Norinder

Stig Norberg (Se under VD)

90

0

0

28

0

Thomas Landin

45

0

0

14

0

0

105

0

33

0

VD
Moderbolaget
Stig Norberg
Dotterbolag
Andra ledande befattningshavare
Antalet personer, 2 st
Summa koncernen

Not 8
Förbättringsutgifter på annans fastighet

0

2 463

0

774

727

191

2 568

0

849

727

Koncernen
2014

2013

57

57

Inköp

112

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

169

57

Ingående avskrivningar

-13

-1

Ingående anskaffningsvärden

Årets avskrivningar

-27

-12

Utgående ackumulerade avskrivningar

-40

-13

Utgående restvärde enligt plan

129

44

Not 9
Goodwill

Koncernen
2014

2013

39 139

38 982

–

211

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

39 193

39 193

Ingående avskrivningar

-31 785

-26 831

Ingående anskaffningsvärden
Genom förvärv av dotterbolag

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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-4 153

-4 954

-35 938

-31 785

3 255

7 408
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Not 10
Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

Koncernen
2014

2013

2014

2013

5 415

3 899

–

–

273

29

223

–

-2 823

-1 247

–

–

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

–

2 733

–

–

2 865

5 414

223

0

-4 912

-3 513

–

–

2 478

1 212

–

–

-143

-406

-37

–

-2 205

–

–

-2 577

-4 912

-37

0

288

502

186

0

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Moderbolaget

Not 11
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

2014

2013

14 844

17 507

1 344

853

-2 966

-783

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

–

-2 733

13 222

14 844

-12 685

-14 837

2 941

769

-1 085

-821

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

–

2 204

-10 829

-12 685

2 393

2 159

Not 12
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen
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Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Under året nedlagda kostnader

909

–

–

–

Utgående nedlagda kostnader

909

0

0

0
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Not 13
Varumärken

Koncernen
2014

2013

Ingående anskaffningsvärden

16 175

16 175

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 175

16 175
-1 804

Ingående avskrivningar

-3 722

Årets avskrivningar

-1 918

-1 918

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 640

-3 722

Utgående restvärde enligt plan

10 535

12 453

Not 14
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa
Varav avseende koncernföretag

Not 15
Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

115

332

13

–

54

44

–

–

169

376

13

0

–

–

10

–

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Räntekostnader

-773

-1 472

-210

-420

Valutakursförluster

-449

-126

–

–

Factoringkostnader
Summa
Varav avseende koncernföretag

Not 16
Skatt på årets resultat

-416

-411

–

–

-1 638

-2 009

-210

-420

–

–

-210

-78

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Aktuell skatt

-227

-1 216

-123

–

Uppskjuten skatt

-106

37

–

–

Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej avdragsgill goodwillavskrivning
Skatteeffekt av avdragsgilla kostnader bokförda mot
eget kapital
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Redovisad skattekostnad
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-121

-1 179

-123

0

-5 255

2 337

463

3 322

1 156

-514

-102

-731

-171

-16

-21

-1

-1 189

-1 407

–

–

–

732

–

732
–

1

4

–

-24

-15

–

–

-227

-1 216

-123

–
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Not 17
Förändring av eget kapital
Koncernen

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital
och årets
resultat

Totalt
eget
kapital

1000

–

9 364

10 364

Eget kapital 2012-12-31
Nyemission

244

11 039

–

11 283

Utdelning enligt beslut av årsstämman

–

–

-1 380

-1 380

Effekt av K3

–

–

-6 964

-6 964

Årets resultat

–

–

1 886

1 886

1 244

11 039

2 906

15 189

–

–

-5 376

-5 376

1 244

11 039

-2 470

9 813

Aktiekapital

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

Eget kapital 2013-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2014-12-31

Moderbolaget

Eget kapital 2012-12-31
Nyemission
Utdelning enligt beslut av årsstämman
Årets resultat
Eget kapital 2013-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2014-12-31

1 000

3 018

4 018

244

11 039

11 283

–

-1 380

-1 380

–

3 222

3 222

1 244

15 999

17 243

–

340

340

1 244

16 339

17 583

Aktiekapitalet består av 12.435.150 st aktier med kvotvärde 0,10 kr. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika
rätt till utdelning.
Not 18
Uppskjuten skatt

Koncernen
2014

2013

106

37

106

37

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som
har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan
den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten
utgörs av
uppskjuten skatt på obeskattade reserver

Not 19
Övriga avsättningar

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Negativ koncerngoodwill

–

38

–

–

Summa

0

38

0

0

Negativ koncerngoodwill hänför sig till förvärvet av dotterbolaget A Clean Partner Polska Sp. z o. o. år 2013. Upplösning av
negativ koncerngoodwill har gjorts under år 2014.

28

Årsredovisning 2014 North Chemical AB (publ)

Not 20
Upplåning

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

3 646

1 763

–

–

Skulder till koncernföretag

–

–

5 096

–

Övriga långfristiga skulder

–

350

–

350

Summa

3 646

2 113

5 096

350

Skulder till kreditinstitut

1 950

–

–

–

Factoringkredit

10 453

–

–

–

Checkräkningskredit

11 992

–

–

–

Summa räntebärande skulder

28 041

2 113

5 096

350

0

0

0

0

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Summa

Not 21
Transaktioner med närstående

2014

2013

Övriga långfristiga skulder

486

1 135

Kortfristiga skulder

648

810

1 134

1 945

Koncernen och moderbolag
Lån från närstående
Lån från Norberg Gruppen AB:

Utgående balans

Koncernmellanhavanden mellan bolaget med dotterbolag och Norberg Gruppen reglerades under år 2013 då en revers upprättades. Denna innebär att North Chemical AB (publ) skall erlägga 1 945 tkr med avbetalningar under 3 år med start år 2014.
Bolaget har under året amorterat 811 tkr på detta lån. Lånet från Norberg Gruppen AB är räntefritt.
Koncernen
Transaktioner mellan närstående
Dotterbolaget Aktiv Kemi AB hyr sina lokaler i Rörvik av Real Estate i Småland AB som ingår i Norberg Gruppen. Avtalen har
ingåtts på marknadsmässiga grunder.

Not 22
Checkräkningskredit
Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Beviljat belopp på avtalad kredit avseende factoring
uppgår till

17 000

21 000

–

–

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

15 600

19 600

–

–
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Not 23
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Upplupna löner och semesterlöner

4 897

3 281

513

426

Upplupna sociala avgifter

2 252

1 821

248

226

Upplupna räntekostnader

3

387

–

350

Övriga poster

1 546

2 413

342

1 558

Summa

8 698

7 902

1 103

2 560

Not 24
Ställda säkerheter

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Företagsinteckning

36 610

36 610

–

–

Belånade fordringar

14 580

13 768

–

–

2 080

10 299

–

–

325

925

–

–

53 595

61 602

0

0

För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut

Andelar i koncernföretag
Varumärke
Summa ställda säkerheter

Not 25
Ansvarsförbindelser

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ansvarsförbindelse till förmån för övriga koncernföretag

–

–

4 763

–

Summa ansvarsförbindelser

0

0

4 763

0

Not 26
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet,mm

Avskrivningar
Förändring övriga avsättningar
Övrigt
Summa

Not 27
Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Försäljning
Inköp

30

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

7 326

8 314

37

–

-38

38

–

–

–

9

–

–

7 288

8 361

37

0

Moderbolaget
2014

2013

10 518

–

–

–
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Not 28
Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Erhållet koncernbidrag

–

–

–

5 250

Summa

0

0

0

5 250

Not 29
Bokslutsdispositioner

Moderbolaget
2014

2013

Förändring av periodiseringsfond

-185

–

Lämnat koncernbidrag

-698

–

Summa

-883

0

Not 30
Andelar i koncernföretag
Org nr

Säte

Kapitalandel
(%)

556768-6984

Jönköping

100

Maritech - Marine Technologies Trading AB

556236-1385

Kristianstad

100

A Clean Partner International AB

556450-3364

Alingsås

100

Koncernen

Los Tres Caballeros

A Clean Partner Polska Sp. z o. o.

0000399501

Polen

100

Strovels AB

556303-0526

Alingsås

100

Trutest AB

556581-8043

Alingsås

100

HIAB - Helsingborgs Industritekniska Svenska AB

556483-6111

Alingsås

100

Snowclean AB

556217-0737

Alingsås

100

Aktiv Kemi i Småland AB

556443-9403

Rörvik

100

Tellus AB

556523-7376

Alingsås

100

Duoex Chemical AB

556682-1269

Rörvik

100

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal aktier

Bokfört
värde

Los Tres Caballeros

100

100

268 900

19 500

Aktiv Kemi i Småland AB

100

100

5 000

4 300

Moderbolaget

Summa

Not 31
Obeskattade reserver

23 800

Moderbolaget
2014

2013

Periodiseringsfond

188

3

Summa

188

3
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Rörvik 2015-04-21

Thorbjörn Wennerholm		

Stig Norberg

Ordförande			Verkställande direktör
Sten Norinder			Sophie Persson			Michael Engström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-04-21.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Kent Bardh			

Jan-Inge Andersson

Auktoriserad revisor		

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i North Chemical AB (publ),
org.nr 556792-0193
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för North Chemical AB (publ) för år 2014.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 9-32.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
North Chemical AB (publ)s och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för North Chemical
AB (publ) för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagvinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 21 april 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Kent Bardh		
Jan-Inge Andersson
Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor
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Styrelse, befattningshavare och revisorer
Bolagets styrelse
Kontaktadress för styrelsen i North Chemical AB (publ) är:
Norrgatan 4,
570 01 Rörvik
Samtliga styrelseledamöter är valda för perioden fram till årsstämma för 2014.

Stig Norberg (1957), VD, styrelseledamot och indirekt ägare

Utbildning: studerat ekonomi vid Lunds Universitet,
SEB Top Managementutbildning Wallenberginstitutet,
SEB interna chefsutbildningar inom ekonomi och juridik, IFL Högre
Företagsledarutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: 30 års erfarenhet av operativa tjänster inom bank/finans/IT etc.
Genomfört ett större antal företagsförvärv genom åren.
Styrelseordförande i flera aktiebolag, däribland
A Clean Partner International AB, Maritech – Marine Technologies Trading Aktiebolag
och Sedermera Fondkommission AB.
Aktier, genom bolag: 6 150 000 st.
VD i North Chemical sedan december 2013.

Thorbjörn Wennerholm (1975), styrelseordförande
Utbildning: Jur.kand. (LL.M), Lunds Universitet, Civilekonom med inriktning
finansiering, Lunds Universitet.
Arbetar främst med frågor relaterade till bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt.
Gedigen erfarenhet av både nationella som internationella företagsöverlåtelser
och finansiell rådgivare i alla typer av företagsförvärv.
Erfarenhet: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl sedan 2007. Dessförinnan
bolagsjurist Boliden AB samt advokat på Advokatfirman Vinge i Stockholm.
Styrelseordförande i North Chemical sedan 2013.
Aktier: 4 000 st.
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Sten Norinder (1952), styrelseledamot
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Erfarenhet: Tidigare anställd som controller och exportchef på Paroc.
Tidigare VD för Jönköpingsposten, bankdirektör inom Nordea,
näringslivschef Jönköpings kommun.
VD och flygplatschef för Jönköping Airport sedan 2011.
Styrelseledamot North Chemical sedan 2012.
Aktier: 4 000 st.

Sophie Persson (1971), styrelseledamot
Utbildning: examen från European Business School i London, Paris och Bryssel.
Erfarenhet: företagsledare, bl.a. som tidigare CEO för Ratos ägda BTJ Group AB.
Styrelsearbete i Almi Skåne, Munkeby Systems, Aspekta,
Sydsvenska Handelskammaren m.fl.
Styrelseledamot North Chemical sedan november 2014.
Aktier 0 st.

Michael Engström (1963), styrelseledamot
Utbildning: marknadsekonom från Lunds Universitet
och har en MBA vid University of Sheffield.
Erfarenhet: VD och delägare i konsult- och
utbildningsföretaget Ahrens Rapid Growth AB.
Michael har över 20 års erfarenhet inom försäljning,
marknadsföring och som VD för flera bolag,
både i Sverige och under sina 14 år utomlands.
Axis, Audiodev och Avery-Dennison.
Michael sitter i flera styrelser bl a som styrelseordförande i Roos & Tegnér AB.
Styrelseledamot North Chemical sedan maj 2014.
Aktier 0 st.
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Ledande befattningshavare
Kontaktadress för ledande befattningshavare i North Chemical AB (publ) och dess dotterbolag är:
För North Chemical och Aktiv Kemi:
Norrgatan 4
570 01, Rörvik
För Maritech Technologi
Fäladsgatan 3
291 59, Kristianstad
För A Clean Partner International
Bultgatan 1
441 17, Alingsås
Tomas Jönsson (1959),
Utbildning: Civilekonom Högskolan i Växjö
Erfarenhet: Nästan 30 års erfarenhet som platschef,
ekonomi- och redovisningschef i olika företag däribland
Toms Sverige AB, Golvdepån Sverige och Kongsberg AB .
CFO för North Chemical sedan januari 2015
Aktier: 0 st.

Björn Vackmyr (1964), affärsområdeschef Private Label
Utbildning: flertalet edarskaps- och chefsutbildningar i bagaget.
Erfarenhet: Arbetat närmare 20 år inom dagligvaruhandeln inom
Axfood med försäljning och marknadsföring. Senast med totalt etablerings-,
budget- och resultatansvar för hela detaljhandelsorganisationen.
Anställd sedan november 2014
Aktier: 0 st.
Thomas Skullman (1963), affärsområdeschef Fordon & Industri
Utbildning: marknadsekonom.
Erfarenhet: Senaste 10 åren inom kemtekniska branschen
i ledande befattningar. Mångårig erfarenhet inom
fordonsbranschen i olika chefsbefattningar ex.
Scania Sverige och eftermarknadschef för IVECO Sverige.
Anställd i koncernen sedan december 2013
Aktier: 8 000 st.
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Peter van Dellen (1968), Affärsområdeschef Marine & Export
Utbildning: Läst Business Management Program i USA.
Erfarenhet: Lång erfarenhet som operativ chef/VD på den amerikanska
marknaden. Anställd på Maritech Technolgies AB sedan 2001 med lång och
gedigen kunskap om produktion av Maritechs produkter och marknad.
VD för Maritech mellan 2010- 2013.
Aktier: 0 st.

Andreas Svensson (1973), produktions-, inköp- och logistikchef
Utbildning: Marknadsekonom.
Erfarenhet: Senaste 10 åren inom kemtekniska branschen i ledande befattningar.
Mångårig erfarenhet inom fordonsbranschen i olika chefsbefattningar
ex. Scania Sverige och eftermarknadschef för IVECO Sverige.
Anställd i koncernen sedan 2008, Aktiv Kemi i Småland AB.
Aktier: 0 st.
Aktier: 0 st.

Magnus Winroth (1972, forskning- & utvecklingschef
Utbildning: Kemiingenjör Högskolan i Växjö
Erfarenhet: Mer än 15 erfarenhet av arbete med bl.a. produktutveckling, miljö- och
kvalitetsledning inom kemteknisk industri.
Anställd i koncernen sedan 2001, Aktiv Kemi i Småland AB.

Bolagets revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är revisorer för North Chemical AB
och dess dotterbolag. Auktoriserade revisorn Kent Bardh (1957) är ansvarig revisor.
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Information om bolagsstämma och ekonomisk kalender
EKONOMISK KALENDER
Bokslutskommuniké 2014 publiceras den 27 februari 2015
Årsredovisning 2014 publiceras april 2015
Delårsrapport januari – mars 2015 publiceras den 12 maj 2015
Årsstämma 2015 den 12 maj 2015
Delårsrapport januari – juni 2015 publiceras den 21 augusti 2015
Delårsrapport januari – september 2015 publiceras den 16 november 2015

Bolagsstämma
Bolagstämma hålls tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler Norrgatan 4, Rörvik.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2015
dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 15.00 måndagen den 11 maj 2015, under adress under
adress North Chemical AB, Norrgatan 4, 570 01 Rörvik, eller via e-post till info@northchemical.se.
Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen
den 6 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får
anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.northchemical.se.
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Kontakt & Media
The Company
North Chemical AB (publ)
Norrgatan 4						
570 01 RÖRVIK			
Tel: 0382 – 219 80
www.northchemical.se
Account Operator
Euroclear Sweden AB		
Box 7822
103 97 STOCKHOLM
Tel: 08-402 90 00
www.euroclear.nu
Auditor
Kent Bardh
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Box 2043
550 02 JÖNKÖPING			
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www.northchemical.se

NORTH CHEMICAL AB.
Norrgatan 4, 570 01 Rörvik.
www.northchemical.se

