
– hållbara energilösningar i världsklass

Delårsrapport 3 · 2018

§ OMSÄTTNINGEN uppgick till 16.018 Mkr (13.653 Mkr)

§ RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.790 Mkr (1.489 Mkr)

§ RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 1.383 Mkr (1.133 Mkr)

§ VINSTEN per aktie före och efter utspädning, beräknad på genomsnittligt  
antal utestående aktier under perioden, uppgick till 2,74 kr (2,25 kr)

§ FÖRVÄRV AV
     – 60% av aktierna i amerikanska elementbolaget BriskHeat Corp.
 – Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla (Cetetherm)
 – 51% av aktierna i brittiska braskaminbolaget CK Fires Ltd.
 – 51% av aktierna i turkiska elementbolaget EMIN Group.
 – resterande 55% av aktierna i italienska ventilationsbolaget Rhoss S.p.A.(oktober)
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VD Gerteric Lindquist har ordet

Fortsatt god utveckling

Ekonomiska mål

• Tillväxten skall genomsnittligt uppgå till 20%   per år

• Rörelsemarginalen för respektive affärsområde skall, 
över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10% av 
omsättningen

• Avkastningen på eget kapital skall, över en konjunk tur 
cykel, uppgå till minst 20% efter schablonskatt

• Soliditeten i koncernen skall ej understiga 30%.

Koncernens omsättningstillväxt under årets nio första månader 
uppgick till 17,3%, varav 10,9% var organisk. Jämfört med mot
svarande period i fjol så var den svenska valutans påverkan de 
första sex månaderna försumbar medan den haft en större påver
kan under periodens tre sista månader.

Vi upplever fortsatt den generella efterfrågebilden som relativt 
god såväl i Europa som i Nordamerika och Asien. Däremot känns 
den internationella osäkerheten mera påtaglig mot bakgrund av 
såväl politiska spänningar som regelrätta handelshinder. Den låga 
räntenivån är fortsatt en avgörande faktor för den trots allt rela
tivt goda konjunktursituationen. Ytterligare en allt tydligare positiv 
faktor är övergången till ett mer hållbart synsätt, vilket skapar helt 
nya marknader, där vi är väl positionerade. 

Integrationen av de förvärvade enheterna löper planenligt, 
liksom det ständigt pågående arbetet med att förbättra produk
tiviteten, kvaliteten och hållbarhetstänkandet. Kombinerat med 
våra höga krav på prestanda utgör detta basen för såväl produkt
utveckling som marknadsbearbetning.

Affärsområdet NIBE Climate Solutions arbetar målmedvetet 
och framgångsrikt med att stärka positionen som en marknads
ledande helhetsleverantör av intelligenta, hållbara klimatiserings
lösningar avsedda för enfamiljsbostäder. Ett intensivt och mål
medvetet arbete pågår också för att etablera affärsområdet i en 
liknande position på marknaden för kommersiella fastigheter.

Det är också glädjande att se den tydliga förbättringen av rö
relsemarginalen, vilken i huvudsak förklaras av den organiska till
växten, ett framgångsrikt integrationsarbete samt förbättrade 
marknadsförutsättningar för värmepumpar såväl i USA som i ett 
flertal länder i Europa. Ännu återstår dock en del vad gäller att 
prismässigt fullt ut kompensera oss för de kraftiga prisökningarna 
på material. 

Affärsområdet NIBE Element fortsätter att på ett framgångs
rikt sätt erbjuda marknaden ett heltäckande sortiment av intel
ligenta systemlösningar med hållbarhetsprofil. Detta arbetssätt 
baseras på såväl lokal närvaro i ett stort antal länder som på en 

koordination av de olika enheternas respektive styrkor avseende 
systemlösningar.

Den stora geografiska spridningen ger också goda möjlighe
ter att kunna parera såväl valutasvängningar som handelshinder. 
Denna modell kräver emellertid en ständig rationalisering och au
tomation av de många tillverkningsenheterna samtidigt som ar
betsmiljöarbetet har hög prioritet.

Den lite lägre rörelsemarginalen förklaras dels av att fjolårets 
första hälft innehöll några större projektorder med god rörelse
marginal dels av en något mindre gynnsam produktmix. 

Affärsområdet NIBE Stoves uppvisar en fortsatt stabil utveck
ling även om det extremt varma vädret under våren och somma
ren, framför allt i Europa, haft en dämpande effekt på efterfrågan. 
För att leva upp till våra högt ställda krav på hållbarhet satsar vi 
stora utvecklingsresurser på förbättrad förbränningseffektivitet 
och lägre utsläppsnivåer. Vi ser också att detta är ett naturligt 
uppdrag för en marknadsledare.

Den lägre rörelsemarginalen förklaras huvudsakligen av att 
vi fortfarande inte fullt ut sett effekterna av genomförda prisök
ningar som vi varit tvungna att genomföra på grund av de kraftiga 
prisökningarna på våra insatsvaror. Även de ökade utvecklings
kostnaderna påverkar rörelsemarginalen negativt.

Vårt förvärvstempo är fortsatt högt och under första kvartalet 
förvärvades 60% av aktierna i det amerikanska elementbolaget 
BriskHeat, Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla 
(Cetetherm) samt ett antal mindre kompletteringsförvärv. I början 
av juli förvärvades 51% av aktierna i CK Fires, känt under varumär
ket Evonic fires, som är ett av de snabbast växande företagen inom 
elektriska kaminer i Storbritannien. Under augusti tecknades avtal 
om förvärv av 51% av aktierna i elementbolaget EMIN Group med 
verksamhet i Turkiet och Serbien. Bolaget tillverkar bland annat 
kopplingssystem för vätskor. Under inledningen av oktober förvär
vades resterande 55% av aktierna i det italienska ventilations och 
luftkonditioneringsbolaget Rhoss.

Investeringsnivån i de befintliga verksamheterna uppgick under 

Kalender
16 november 2018
Kl 11.00 Telefonkonferens  
(på engelska); 
Presentation av Delårsrapport 3 och möjlighet till att ställa frågor. 

Registrering på vår hemsida www.nibe.com krävs för att få tillgång till 
presentationsbilderna under konferensen.

För att lyssna via telefon, ring +46 8 566 42 700. 
15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018
14 maj 2019
Delårsrapport 1, jan–mars 2019
17.00 Årsstämma  
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årets första nio månader till 460 Mkr att jämföras med fjolårets 
431 Mkr och avskrivningstakten på 518 Mkr jämfört med 495 Mkr 
i fjol.

Med erfarenheterna från den kraftiga ökningen av efterfrågan 
under andra halvåret 2017, då vi hade svårt att leva upp till mål
satt leveranssäkerhet, har vi under första halvåret genomfört en 
lageruppbyggnad av både insatsvaror och färdiga produkter för 
att undvika liknande problem under högsäsongen i kvartal tre 
och fyra. Vi kan nu konstatera att vi klarat kvartal tre utan leve
ransstörningar och bedömer att den kvarvarande lageruppbygg
naden känns förnuftigt dimensionerad för återstoden av året .

Rörelseresultatet förbättrades under årets första nio månader 
med 18,9% jämfört med motsvarande period föregående år och 
rörelsemarginalen har förbättrats till 12,0% från fjolårets 11,9%. 
Den största bidragande orsaken till det förbättrade rörelseresul
tatet är av organisk karaktär men även den förvärvade omsätt
ningen bidrar och i viss mån även den försvagade svenska valu
tan.

Resultatet efter finansnetto förbättrades under perioden med 
20,2% jämfört med motsvarande period i fjol och vinstmargina
len uppgick därmed till 11,2% jämfört med 10,9% i fjol. Förkla
ringen till att finansnettot, trots en viss ökning av räntekostnader
na, endast försämrats marginellt är av ren valutakaraktär.

Utsikter för 2018
• Vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram med foku

sering på energieffektivitet och hållbarhet ligger rätt i tiden.

• Vi har god beredskap för att kunna vara offensiva på förvärvs
sidan.

• Vårt interna effektivitetsarbete kombinerat med noggrann 
kostnadskontroll borgar för fortsatt goda marginaler. 

• I likhet med tidigare år är effekterna av konjunkturutveck
lingen, valutaoron och de volatila energipriserna, kombinerat 
med den politiska turbulensen på flera håll i världen, svåra att 
förutse men vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet. 

Markaryd den 16 november 2018

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Omsättning
Koncernens nettoomsättning upp gick till 16.018 Mkr (13.653 Mkr), 
vilket motsvarar en tillväxt på 17,3% varav 10,9% var organisk. 
Den organiska tilläxten har påverkats positivt av den svenska kro
nans försvagning under året. Av den totala omsättningsökningen 
på 2.365 Mkr var 867 Mkr förvärvad. 

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 1.790 Mkr, vilket 
innebär en resultattillväxt på 20,2% jämfört med samma period 
2017. Resultatet efter finansnetto uppgick då till 1.489 Mkr. Pe
riodens resultat är belastat med förvärvskostnader på 15 Mkr 
(20 Mkr). Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 14,1% 
(13,9%). 

Förvärv
I januari förvärvades 60% av aktierna i amerikanska element
bolaget BriskHeat Corporation som även bedriver verksamhet 
i Vietnam, Kina, Taiwan och Nederländerna. Med 650 anställda 
och cirka 320 Mkr i årsomsättning är BriskHeat världsledande vad 
gäller så kallade textilbaserade värmemattor. Bolaget har konso
liderats i affärsområdet NIBE Element från och med januari 2018. 
Avtal finns om att även förvärva resterande 40% av aktierna år 
2021. Förvärvsbalansen är fortfarande preliminär.

Alfa Lavals verksamhet för fjärrvärme/fjärrkyla (Cetetherm) 
förvärvades i mars. Verksamheten, som omsätter cirka 300 Mkr 
med ett 60tal anställda i Sverige, Frankrike, Ryssland, Tjeckien, 
Finland, Storbritannien och Slovakien, har konsoliderats i affärs
området NIBE Climate Solutions från och med juni 2018. För
värvsbalansen är fortfarande preliminär.

Under inledningen av juli förvärvades 51% av aktierna i det 
brittiska företaget CK Fires Ltd med ett brett sortiment av elek
triska kaminer under varumärket Evonic fires. Bolaget, som om
sätter cirka 70 Mkr, har konsoliderats i affärsområdet NIBE Stoves 
från och med juli 2018. Avtal finns om att även förvärva resteran
de 49% av aktierna senast år 2026. Förvärvsbalansen är fortfaran
de preliminär.

Under augusti tecknades avtal om förvärv av 51% av aktierna 

NIBE Koncern 2018 2017 senaste 2017
Nyckeltal Kv 1-3 Kv 1-3 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 16.018 13.653 21.374 19.009
Tillväxt % 17,3 30,3 15,4 23,9
varav förvärvad % 6,4 23,5 7,5 19,5
Rörelseresultat Mkr 1.924 1.618 2.650 2.344
Rörelsemarginal % 12,0 11,9 12,4 12,3
Resultat efter finansnetto Mkr 1.790 1.489 2.483 2.182
Vinstmarginal % 11,2 10,9 11,6 11,5
Soliditet % 46,4 44,2 46,4 45,8
Avkastning på eget kapital % 14,1 13,9 14,6 13,7
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i elementbolaget EMIN Group med verksamhet i Turkiet och Ser
bien. Verksamheten består bland annat av produktion av kopp
lingssystem för vätskor och omsätter cirka 140 Mkr med en rörel
semarginal som överstiger 10%. Förvärvet är villkorat av bland 
annat ett godkännande från den turkiska konkurrensmyndighe
ten. Option på förvärv av ytterligare 29% av aktierna år 2025 finns.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under inledningen av oktober slöts avtal om att i januari 2019 för
värva resterande 55% av aktierna i det italienska ventilations och 
luftkonditioneringsbolaget Rhoss S.p.A. Bolaget, som omsätter 
cirka 670 Mkr, kommer att konsolideras i affärsområdet NIBE Cli
mate Solutions från och med januari 2019. 

Investeringar
Koncernen har under perioden investerat 1.994 Mkr (1.868 Mkr). 
Av investeringarna avser 1.534 Mkr (1.437 Mkr) förvärv av verk               
samheter. Resterande 460 Mkr (431 Mkr) avser i huvudsak inves
teringar i maskiner och inventarier i befintliga verksamheter.               
Det investeringsbelopp som avser förvärv omfattar såväl initiala 
köpeskillingar som bedömda framtida tilläggsköpeskillingar.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick till 1.994 Mkr (1.643 Mkr). Kassaflödet efter 
förändring av rörelsekapital uppgick till 657 Mkr (1.234 Mkr). Den 
främsta anledningen till det försämrade kassaflödet är lagerupp
byggnad inför högsäsongen.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till      
9.340 Mkr. Vid årets ingång uppgick mot svarande skulder till      
8.976 Mkr. Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid perio
dens utgång till 2.723 Mkr mot 3.803 Mkr vid årets in gång. Solidi
teten uppgick vid periodens utgång till 46,4%, att jämföras med 
45,8% vid årets ingång och 44,2% vid motsvarande tid i fjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa kon
cerngemensamma funktioner samt finansiering. Omsättningen 
uppgick under perioden till 11 Mkr (9 Mkr) med ett resultat efter 
finansiella poster på 566 Mkr (288 Mkr). Det helägda dotterbola
get NIBE Energy Systems WFE AB har under perioden fusionerats 
med moderbolaget.
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Affärsområdenas utveckling
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Omsättning per affärsområde senaste nio kvartalen (Mkr)

Rörelseresultat per affärsområde senaste nio kvartalen (Mkr)

Kvartalsdata 

Resultaträkning koncern 2018                   2017 2016
(Mkr) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 3 Kv 4
Nettoomsättning 4.862 5.371 5.785 4.370 4.639 4.644 5.356 4.135 4.870
Rörelsekostnader – 4.365 – 4.739 – 4.990 – 3.944 – 4.110 – 3.981 – 4.630 – 3.525 – 4.203

Rörelseresultat 497 632 795 426 529 663 726 610 667
Finansiellt netto – 54 – 44 – 36 – 30 – 48 –  51 – 33 – 38 – 13

Resultat efter finansiellt netto 443 588 759 396 481 612 693 572 654

Skatt – 107 – 148 – 152 – 103 – 123 – 130 – 123 – 154 – 176

Nettoresultat 336 440 607 293 358 482 570 418 478

Nettoomsättning affärsområden

NIBE Climate Solutions 2.971 3.384 3.752 2.640 2.940 3.003 3.437 2.722 3.110

NIBE Element 1.483 1.652 1.576 1.285 1.325 1.212 1.280 1.079 1.149

NIBE Stoves 524 471 563 520 451 517 748 392 680

Koncernelimineringar – 116 – 136 – 106 – 75 – 77 – 88 – 109 – 58 – 69

Totalt koncernen 4.862 5.371 5.785 4.370 4.639 4.644 5.356 4.135 4.870

Rörelseresultat affärsområden

NIBE Climate Solutions 308 436 590 256 356 460 523 443 466
NIBE Element 154 198 164 142 158 149 114 139 109
NIBE Stoves 45 23 59 45 31 69 130 52 121
Koncernelimineringar – 10 – 25 – 18 – 17 – 16 – 15 – 41 – 24 – 29

Totalt koncernen 497 632 795 426 529 663 726 610 667
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 10.107 Mkr att jämföras med 8.583 Mkr 
för motsvarande period föregående år. Av omsättningsökningen 
på 1.524 Mkr hänför sig 272 Mkr till förvärv, vilket innebär att den 
organiska tillväxten uppgick till 14,6%. 

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 1.334 Mkr att jäm
föras med 1.072 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemar
ginal på 13,2% jämfört med 12,5% föregående år. Rörelsemargi
nalen under den senaste 12månadersperioden uppgår därmed 
till 13,7%. 

Marknaden
Den europeiska marknaden för värmepumpar uppvisar fortsatt 
tillväxt. De främsta anledningarna är en ökad nybyggnation av 
småhus, statliga subventioner för fossilfria lösningar samt ett 
ökat intresse för produkter som använder förnybar energi. Flera 
miljörelaterade myndighetsbeslut tas i flera länder med mål
sättningen att långsiktigt fasa ut användning av produkter för 
inomhuskomfort som använder de fossila energislagen olja och 
gas. Konkreta myndighetsbeslut har tidigare tagits i Norge, Ne
derländerna och nu även i  Storbritannien. Detta innebär en stor 
framtida marknadspotential för våra hållbara produkter för inom
huskomfort och kommer att gynna oss och vår bransch både på 
kort och lång sikt.

Efterfrågan på värmepumpar för enfamiljshus i USA har på
verkats positivt av att de statliga subventionerna för installation 
av mark/bergvärmepumpar återinfördes i början av året och vår 
marknadsandel bedöms ha stärkts ytterligare under året. Såväl 
den amerikanska som kanadensiska marknaden för produkter 
avsedda för kommersiella fastigheter har en stabil utveckling. Ge
nom förvärven har vi nu en god marknadsnärvaro som vi har för 
avsikt att ytterligare förstärka genom offensiv produktutveckling 
och marknadsbearbetning. 

I Europa uppvisar i princip alla marknader tillväxt undanta
get någon enskild marknad som ligger på en stabil nivå. Samtliga 
nordiska marknader uppvisar fortsatt god tillväxt, vilket gynnar 
flertalet av våra verksamheter som har marknadsledande positio
ner i respektive land. Även våra enheter i östra Europa, som Polen 
och Tjeckien, uppvisar en relativt kraftig expansion, främst vad 
gäller värmepumpar med statliga subventioner som katalysator 
men även för varmvattenberedare. 

Den positiva marknadsutvecklingen på den svenska hemma
marknaden för värmepumpar har fortsatt och vi ökar vår mark
nadsandel inom samtliga produktsegment. Framför allt växer 
utbytesmarknaden medan nybyggnationen av småhus avtagit 
något, bland annat på grund av skärpta finansieringskrav. Efter
frågan på energieffektiva produktlösningar och system för större 

Affärsområde NIBE Climate Solutions

fastigheter ökar och vi fortsätter med att förstärka vår säljorga
nisation för att kunna expandera ytterligare inom detta område. 

Verksamheten
Produktutveckling och introduktion av nya prestandastarka pro
dukter inom samtliga applikationsområden sker löpande. Detta 
utgör en grundförutsättning för vår fortsatta expansion och för att 
stärka vår profil som marknadsledare inom intelligenta, energief
fektiva och miljövänliga produktlösningar för inomhuskomfort 
baserade på förnybar energi. 

Den goda volymtillväxten i Europa och Nordamerika har nöd
vändiggjort omfattande personalförstärkningar i våra tillver
kande enheter och kombinerat med en omfattande lagerupp
byggnad under första halvåret har vi kunnat upprätthålla en god 
leveransförmåga. Den låga arbetslösheten i Nordamerika har för
svårat återanställning av produktionspersonal som reducerades 
2017 på grund av nedgången i marknaden.

Under hösten 2017 pågick en intensiv och relativt kostsam ak
tivitet i USA med målsättningen att få de politiska beslutsfattarna 
i USA att återinföra de statliga subventionerna för värmepumpar 
och härigenom jämställa dem med subventionerna för solceller. I 
början av 2018 likställdes också subventionerna.

Med start under kvartal fyra och under en längre period framåt 
kommer en informationskampanj att genomföras på den ameri
kanska marknaden med målsättningen att öka medvetenheten 
om mark/bergvärmepumpar som en hållbar lösning för klimati
sering i enfamiljshus. Målsättningen är att på sikt minska vårt be
roende av statliga subventioner. 

Integreringen av Cetetherm, som arbetar med centraler för 
fjärrvärme och fjärrkyla samt med centraler för tappvarmvatten 

NIBE Climate Solutions 
Nyckeltal 2018 2017 senaste 2017

Kv 1-3 Kv 1-3 12 mån helår

Nettoomsättning Mkr 10.107 8.583 13.544 12.020

Tillväxt % 17,8 32,5 15,8 25,4

varav förvärvad % 3,2 26,9 5,4 21,9

Rörelseresultat Mkr 1.334 1.072 1.857 1.595

Rörelsemarginal % 13,2 12,5 13,7 13,3

Tillgångar Mkr 20.748 18.507 20.748 18.707

Skulder Mkr 2.565 2.425 2.565 2.603

Investeringar i                  
anläggningstillg. Mkr 273 241 353 322

Avskrivningar Mkr 336 332 428 425
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Idag är det viktigt med både marknads- och informationsaktiviteter som visar på alla fördelar med värmepumpar som är ett icke-fossilt energisystem jämfört med fossila 
alternativ både för nybyggnation och vid utbyte av energisystem.

för kommersiellt bruk, fortgår enligt plan sedan förvärvet genom
fördes under andra kvartalet. 

Genom förvärvet av resterande 55% av aktierna i italienska 
ventilations och luftkonditioneringsföretaget Rhoss ökar vi tem
pot i vår satsning på klimatisering av större fastigheter och vår 
närvaro på denna intressanta marknad genom en egen väletable
rad plattform i Europa. På sedvanligt sätt kommer vi att arbeta 
med en förbättring av rörelsemarginalen i verksamheten till att 
nå koncernens målsättning på 10% i rörelsemarginal inom en 18
24 månadersperiod.

Det av EU införda Fgas direktivet fortsätter att påverka hela 
den europeiska värmepumpsbranschen. Ett intensivt produkt
utvecklingsarbete pågår för att ställa om merparten av våra pro
dukter till naturliga köldmedier med de oeftergivliga kraven att 
verkningsgrad, kvalitet respektive livslängd skall bibehållas och 
allra helst ytterligare förbättras.

Det högt prioriterade interna kvalitetsarbetet fortsätter att re
sultera i förbättrad produktkvalitet. Vi fortsätter också att löpan
de genomföra kostnadseffektiviseringar såväl i produktion som i 
övrig verksamhet för att vidmakthålla vår underliggande goda rö
relsemarginal. 

Vi har ännu inte fullt ut kunnat kompensera oss för de kraftiga 
materialprisökningarna men vi bedömer att genom egna prisjus
teringar skall vi kunna vara ifatt inom kommande två kvartal.
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 4.711 Mkr att jämföras med 3.822 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Av omsättningsök
ningen på 889 Mkr hänför sig 579 Mkr till förvärv, vilket innebär att 
den organiska tillväxten uppgick till 8,1%. Värt att nämna är att 
föregående års omsättning påverkades positivt av några större 
projektorder. 

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 516 Mkr att jämföras 
med 449 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
11,0% jämfört med 11,8% föregående år. Rörelsemarginalen un
der den senaste 12månadersperioden uppgår därmed till 10,5%.

Marknaden
Den internationella elementmarknaden har totalt sett utvecklats 
positivt men med en markant skillnad mellan olika marknadsseg
ment. En god ekonomisk utveckling på de flesta av våra geogra
fiska marknader gynnar oss som global leverantör och dessutom 
genererar omställningen till mer hållbara lösningar en tillväxt 
inom flera marknadssegment. 

Ett antal genomförda strategiska förvärv under föregående år 
och inledningen av innevarande år har stärkt affärsområdets så
väl geografiska spridning som produkterbjudande, bland annat 
ett brett sortiment med speciell inriktning mot den intressanta 
halvledarindustrin. 

Vi ser en klart ökad internationell osäkerhet utifrån de diskus
sioner och aktiviteter som pågår när det gäller förändrade tullar 
och handelsregler. I takt med att osäkerheten ökar upplever våra 
internationella kunder också en osäkerhet kring var de ska förläg
ga sin produktion. I denna utveckling har vi stora fördelar av att ha 
vår produktion spridd i många olika länder, vilket ger bättre förut
sättningar att följa förändrade handelsmönster.

Efterfrågan inom konsumentprodukter har haft en relativt sta
bil utveckling. Inom vissa produktsegment har vår lansering av 
nya produkter för att möta ökade prestanda och säkerhetskrav 
genererat ökad försäljning. Med vår decentraliserade lokala orga
nisation har vi en god förmåga att följa de olika geografiska mark
nadernas behov av tekniska lösningar och produkter för att upp
fylla ställda krav. 

Affärsområde NIBE Element

Marknader kopplade till byggsektorn har haft en fortsatt posi
tiv utveckling. Speciellt gäller det produkter med inriktning mot 
hållbara energilösningar. Även inom detta segment utökar vi vårt 
produktutbud genom egen produktutveckling och förvärv.

Inom bilindustrin upplevs en minskad efterfrågan inom vissa 
traditionella produktgrupper och marknadssegment. Samtidigt 
pågår många utvecklingsprojekt hos våra kunder till följd av både 
ökade krav på miljöprestanda och konvertering till el och hybrid
lösningar. Utvecklingen mot mer avancerade säkerhetssystem 
innebär också nya behov av värmelösningar.

Vårt erbjudande med kompletta lösningar inklusive styrning 
och mätning utvecklas väl, speciellt vad gäller så kallad inver
terstyrning av elektriska motorer som ger våra kunder möjlighet 
att leverera produkter med högre energieffektivitet. Även pro
duktsegmentet resistorer har en fortsatt god utveckling, speciellt 
inom marknadssegmenten energi och infrastruktur. 

Marknaden inom olja och gasindustrin är fortsatt avvaktande 
och ligger på en historiskt låg nivå men under senare tid har det 
noterats ett ökat antal nya planerade  projekt.

Verksamheten
Vi fortsätter vårt intensiva arbete med att förbättra våra enheters 
konkurrenskraft inom respektive marknadssegment. Det innebär 
bland annat ytterligare satsningar på robotisering och automa
tion samt produktivitetsförbättrande åtgärder. Detta är nödvän
digt för att vi stabilt ska kunna upprätthålla rörelsemarginalni
vån på målsatta 10%. Arbetskraftsbrist och ökat kostnadstryck 
i flera av våra enheter i lågkostnadsländer ökar också kravet på 
att genomföra produktivitetshöjande projekt. Samtidigt genom
för vi ett flertal åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. 
Genom att etablera oss på ytterligare marknader i Asien utanför 
Kina, får vi också tillgång till alternativ lågkostnadsproduktion. 

Under augusti tecknades avtal om att förvärva 51% av EMIN 
Group som bedriver verksamhet i Turkiet och Serbien med 340 
anställda. Produkterna är huvudsakligen kopplingssystem för 
vätskor och årsomsättningen uppgår till cirka 140 Mkr. 

Valutautvecklingen är fortsatt turbulent och påverkar pris
bildning och konkurrenskraft i betydande omfattning. Kraftiga 
prishöjningar på vissa metaller och insatsvaror under året nöd
vändiggör prisjusteringar inom flertalet marknads och produkt
segment. Brist på vissa insatsvaror och förlängda leveranstider 
kräver också ett flertal åtgärder för att säkra vår materialförsörj
ning. Vår globalisering med produktionsenheter i olika valutaom
råden ger oss en klar fördel i denna situation. Sammantaget ger 
dock omvärldsförändringar tillsammans med förändring av pro
duktmixen en viss negativ påverkan på rörelsemarginalen. 

NIBE Element 
Nyckeltal 2018 2017 senaste 2017

Kv 1-3 Kv 1-3 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 4.711 3.822 5.991 5.102

Tillväxt % 23,3 23,2 20,5 20,0

varav förvärvad % 15,2 10,9 13,9 10,5

Rörelseresultat Mkr 516 449 630 563
Rörelsemarginal % 11,0 11,8 10,5 11,0
Tillgångar Mkr 7.431 5.134 7.431 5.916
Skulder Mkr 1.128 889 1.128 943
Investeringar i 
anläggningstillg. Mkr 125 115 173 164

Avskrivningar Mkr 125 104 160 139

Det förvärvade bolaget EMIN Groups huvudsakliga produkter är olika typer av 
kopplingssystem för vätskor som till exempel flätade slangar, där det flätade 
höljet förhindrar slitage och möjliggör högre tryck.
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 1.558 Mkr att jämföras med 1.488 Mkr un
der motsvarande period föregående år. Av omsättningsökningen på 
70 Mkr hänför sig 17 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska 
tillväxten uppgick till 3,6%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 127 Mkr att jämföras  
med 145 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
8,2% jämfört med 9,8% föregående år. Rörelsemarginalen under 
den senaste 12månadersperioden uppgår därmed till 11,2%.

Marknaden
Trenden med en generellt sett svagare efterfrågan på brasvärme
produkter i Europa har förstärkts på flertalet marknader under 
tredje kvartalet. Det ovanligt varma vädret under sommaren, 
vilket fortsatt under inledningen av hösten, har hittills också 
haft en viss hämmande effekt på efterfrågan. Trots mycket tuffa 
marknadsförhållanden har vi lyckats öka vår egen omsättning 
och därmed tagit marknadsandelar på samtliga bearbetade hu
vudmarknader.

I Nordamerika har efterfrågan hittills i år ökat både på gas 
och vedeldade produkter, vilket kan förklaras med en allmänt 
god konjunkturutveckling och den förra, relativt kalla vintern i 
stora delar av USA och Kanada. 

I Skandinavien har utvecklingen varit något blandad med en 
ökad efterfrågan i Norge medan efterfrågan i Sverige har varit 
lägre. Även om en brasvärmeprodukt fortfarande står högt upp 
på önskelistan så ökar konkurrensen med andra sällanköpsvaror 
och upplevelser i en allmänt god konjunktur. I Danmark har efter
frågan fortsatt att minska men det kommer med all sannolikhet 
att förändras till det positiva, då myndigheterna förväntas återin
föra subventioner vid utbyte av gamla eldstäder till nya och mer 
miljöriktiga produkter.

I Storbritannien fortsätter efterfrågan att öka på gaseldade 
produkter. Detta beror huvudsakligen på den rådande låga pris
nivån på gas men också på det enklare handhavandet med en 
gaseldad produkt. Den negativa debatten om vedeldning under 
senare tid har också påverkat konsumenternas val av produkt, 
vilket bidragit till en försiktigare marknad för vedeldade produk
ter. En successiv övergång till en ökad efterfrågan på nya, moder
na produkter som möter de kommande Ecodesignkraven 2022 
borde påverka utvecklingen i branschen positivt.

Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Frankrike har hittills i år 
haft en stabil utveckling för såväl vedeldade som för pelletselda

de produkter, vilka numera utgör en väsentlig andel av den totala 
marknaden. I Tyskland har marknaden fortsatt att minska men 
samtidigt är bedömningen att den traditionella fackhandeln har 
stärkt sin position, vilket gynnar oss då det är vår huvudsakliga 
distributionskanal. 

Verksamheten
Förvärvet av brittiska Evonic fires, som är ett av de snabbast väx
ande varumärkena inom elektriska braskaminer i Storbritannien, 
har inneburit att vi utökat vårt sortiment inom detta segment och 
tagit oss till en marknadsledande position. Vi ser en stor tillväxt
potential inom detta område på hemmamarknaden men även på 
flera andra marknader i Europa och i Nordamerika. För att klara 
den högre efterfrågan har vi bland annat kraftigt ökat produk
tionskapaciteten för Evonic fires.

Tack vare en hög och jämn produktionstakt i våra tillverknings
enheter har vår leveransförmåga hittills i år varit mycket god sam
tidigt som vi har byggt upp ett välbalanserat lager inför högsä
songen. Vi förväntar oss därför en fortsatt god leveransförmåga 
under det viktiga avslutande fjärde kvartalet.

Den lägre rörelsemarginalen förklaras huvudsakligen av att 
våra genomförda prishöjningar ännu inte  fullt ut har kunnat kom
pensera de kraftiga prisökningar på råmaterial och ingående 
komponenter. Vår långsiktiga satsning på utveckling av nya pro
dukter, som möter ännu högre miljökrav än dagens samt betydan
de marknadssatsningar, för att befästa vår starka marknadsposi
tion på våra huvudmarknader, påverkar också rörelsemarginalen. 

Affärsområde NIBE Stoves

NIBE Stoves 
Nyckeltal 2018 2017 senaste 2017

Kv 1-3 Kv 1-3 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 1.558 1.488 2.305 2.236
Tillväxt % 4,7 37,0 6,3 26,6
varav förvärvad % 1,1 34,8 3,7 25,0
Rörelseresultat Mkr 127 145 257 275
Rörelsemarginal % 8,2 9,8 11,2 12,3
Tillgångar Mkr 3.436 3.124 3.436 2.958
Skulder Mkr 390 330 390 364
Investeringar i 
anläggningstillg. Mkr 61 40 68 48
Avskrivningar Mkr 57 60 74 77

Nyförvärvade brittiska Evonic fires har satsat på den allra senaste LED-tekniken i sin nya E-serie och har därigenom vunnit designpris. De inbyggda 
enheterna styrs med hjälp av en smart telefonapp.
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Resultaträkning i sammandrag

Koncernen Moderbolaget
kvartal 3 kvartal 3 jan-sept jan-sept senaste helår jan-sept jan-sept

(Mkr) 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017 2018 2017
Nettoomsättning 5.785 4.644 16.018 13.653 21.374 19.009 11 9
Kostnad för sålda varor – 3.868 – 3.029 – 10.726 – 8.967 –  14.205 –  12.446 0 0

Bruttoresultat 1.917 1.615 5.292 4.686 7.169 6.563 11 9
Försäljningskostnader – 831 – 723 – 2.488 – 2.288 – 3.340 – 3.140 0 0
Administrationskostnader – 359 – 275 – 1.053 – 895 – 1.398 – 1.240 – 45 – 39

Övriga rörelseintäkter 68 46 173 115 219 161 0 0

Rörelseresultat 795 663 1.924 1.618 2.650 2.344 – 34 – 30
Finansiellt netto – 36 – 51 – 134 – 129 – 167 – 162 600 318
Resultat efter finansiellt netto 759 612 1.790 1.489 2.483 2.182 566 288
Skatt – 152 – 130 – 407 – 356 – 530 – 479 0 0

Nettoresultat 607 482 1.383 1.133 1.953 1.703 566 288

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare

607 482 1.383 1.133 1.953 1.703 566 288

Planenliga avskrivningar ingår med 177 163 518 495 663 640 0 0
Nettovinst per aktie före och efter utspädning, 
kronor

1,21 0,96 2,74 2,25 3,87 3,38

Rapport över totalresultat

Nettoresultat 607 482 1.383 1.133 1.953 1.703 566 288

Övrigt totalresultat

Poster som ej kommer att omklassificeras                            
till resultaträkningen

Aktuariella vinster och förluster i pensionspla
ner

10 0 0 0 41 41 0 0

Skatt – 2 0 0 0 – 9 – 9 0 0
8 0 0 0 32 32 0 0

Poster som kan komma att omklassificeras                          
till resultaträkningen

Kassaflödessäkringar 12 – 2 2 12 – 7 3 0 0
Säkring av nettoinvestering 4 42 – 69 76 – 86 59 0 0
Valutakursdifferenser – 122 – 597 1.148 – 1.048 1.454 – 742 0 0
Skatt 10 30 –  57 75 –  65 67 0 0

– 96 – 527 1.024 – 885 1.296 – 613 0 0
Summa övrigt totalresultat – 88 – 527 1.024 – 885 1.328 – 581 0 0

Summa totalresultat 519 – 45 2.407 248 3.281 1.122 566 288
Totalresultat hänförligt till moderbolagets  
aktieägare

519 – 45 2.407 248 3.281 1.122 566 288
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Balansräkning i sammandrag

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 16.904 14.634 14.744 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 3.288 2.952 3.043 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 497 381 331 14.247 12.782 12.781
Summa anläggningstillgångar 20.689 17.967 18.118 14.247 12.782 12.781
Varulager 4.359 3.208 3.247 0 0 0
Kortfristiga fordringar 4.182 3.451 3.203 59 186 323
Kortfristiga placeringar 106 64 90 0 0 0
Kassa och bank 2.294 2.311 3.332 48 0 0
Summa omsättningstillgångar 10.941 9.034 9.872 107 186 323
Summa tillgångar 31.630 27.001 27.990 14.354 12.968 13.104

Eget kapital 14.690 11.933 12.807 7.693 7.547 7.652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 0
Långfristiga skulder och avsättningar, icke 
räntebärande

3.972 3.096 2.859 371 272 219

Långfristiga skulder och avsättningar, 
räntebärande

7.334 7.349 6.960 5.361 5.018 5.016

Kortfristiga skulder och avsättningar, icke 
räntebärande

3.628 3.231 3.348 29 130 217

Kortfristiga skulder och avsättningar, ränte
bärande

2.006 1.392 2.016 900 0 0

Summa eget kapital och skulder 31.630 27.001 27.990 14.354 12.968 13.104

Finansiella instrument värderade till verkligt värde
(Mkr) 30 sept  30 sept 31 dec

2018 2017 2017

Kortfristiga fordringar
Valutaterminer 1 9 0
Råvaruterminer 2 1 6
Summa 3 10 6

Finansiella anläggnings-
tillgångar
Räntederivat 11 15 18

Kortfristiga skulder 
och avsättningar, 
icke räntebärande

Valutaterminer 0 0 5

Råvaruterminer 0 0 0

Summa 0 0 5

Inga instrument har kvittats i rapporten över finansiell ställning utan samtliga 
har bruttoredovisats. För en beskrivning av värderingstekniker och indata vid 
värdering hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2017. För övriga finansiella 
tillgångar och skulder i koncernen utgör de redovisade värdena en rimlig ap
proximation av deras verkliga värden. För en specifikation av sådana finan
siella tillgångar och skulder hänvisas till not 7 i årsredovisningen för 2017. 

Nyckeltal
jan-sept jan-sept helår

2018 2017 2017

Tillväxt % 17,3 30,3 23,9
Rörelsemarginal % 12,0 11,9 12,3
Vinstmarginal % 11,2 10,9 11,5
Investeringar i anläggnings
tillgångar Mkr 1.994 1.868 2.026

Disponibla likvida medel Mkr 2.723 2.761 3.803
Rörelsekapital, 
inklusive kassa och bank Mkr 7.313 5.803 6.524
i förhållande till                        
nettoomsättning % 34,2 31,3 34,3

Rörelsekapital, 
exklusive kassa och bank Mkr 4.914 3.428 3.102
i förhållande till
nettoomsättning % 23,0 18,5 16,3
Räntebärande skulder/         
Eget kapital % 63,6 73,3 70,1

Soliditet % 46,4 44,2 45,8
Avkastning på sysselsatt 
kapital  % 12,2 11,8 11,5
Avkastning på eget kapital  % 14,1 13,9 13,7
Nettoskuld / EBITDA ggr 2,1 2,2 1,9
Räntetäckningsgrad  ggr 7,5 7,7 9,6

Data per aktie
jan-sept 

2018
jan-sept 

2017
helår 
2017

Nettovinst per aktie
(totalt 504.016.622 aktier) kr 2,74 2,25 3,38

Eget kapital per aktie kr 29,14 23,68 25,41
Balansdagens börskurs kr 106,50 82,05 78,60
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Kassaflödesanalys i sammandrag
(Mkr) jan-sept jan-sept helår

2018 2017 2017

Kassaflöde från löpande                  
verksamhet 1.994 1.643 2.307
Förändring av rörelsekapital – 1.337 – 409 – 184

Investeringsverksamhet – 1.380 – 1.220 – 1.358
Finansieringsverksamhet – 449 – 11 259
Kursdifferens i likvida medel 150 – 130 – 104

Förändring av likvida medel – 1.022 – 127 920

Omsättning per geografisk region
(Mkr) NIBE    

Climate 
Solutions

NIBE
Element

NIBE 
Stoves

Elimi-
nering

Totalt

Norden 3.267 806 416 – 235 4.254
Europa 
(exkl Norden) 3.821 1.625 749 – 109 6.086

Nordamerika 2.892 1.726 319 – 14 4.923

Övriga länder 127 554 74 0 755

Summa 10.107 4.711 1.558 – 358 16.018

Förändring i eget kapital i sammandrag
(Mkr) jan-sept jan-sept helår

2018 2017 2017

Ingående eget kapital 12.807 12.129 12.129
Utdelning till aktieägare – 529 – 444 – 444
Utdelning till innehav utan bestäm
mande inflytande – 1 0 0

Förändring av innehav utan bestäm
mande inflytande 6 0 0

Periodens totalresultat 2.407 248 1.122
Utgående eget kapital 14.690 11.933 12.807

Tidpunkt för redovisning av omsättning
(Mkr) NIBE    

Climate 
Solutions

NIBE
Element

NIBE 
Stoves

Elimi-
nering

Totalt

Leveranser som intäktsförts vid en enda tidpunkt 9.928 4.711 1.558 – 358 15.839

Leveranser som intäktsförts successivt 179 0 0 0 179

Summa 10.107 4.711 1.558 – 358 16.018

SERVICEAVTAL
För vissa produkter inom Climate Solutions erbjuder NIBE kunderna att teckna ettåriga serviceavtal som innebär att NIBE åtar sig att utföra un
derhållsservice och åtgärda vissa fel som inte omfattas av lämnad garanti. Omfattningen av uppkomna fel går ej att med säkerhet veta på förhand 
varför prissättningen är erfarenhetsbaserad. Betalning erhålls från kunderna årsvis i förskott varför förutbetalda intäkter kommer att intäktsföras 
successivt under kommande 12månadersperiod.

AVTAL OM FÖRLÄNGDA GARANTIER
För vissa produkter inom Climate Solutions erbjuder NIBE kunderna att teckna avtal om garantitider som överstiger de som tillhandahålls som 
standard. Vilken garantitid som är standard beror på både typ av produkt och vilken marknad det är fråga om. De avtal som har längst varaktighet 
löper ut inom sex år. Omfattningen av uppkomna fel går ej att med säkerhet veta på förhand varför prissättningen är erfarenhetsbaserad. Betal
ning erhålls från kunderna i samband med varuleverans. Förutbetalda intäkter kommer att intäktsföras successivt under kommande 6årsperiod.



Avkastning på sysselsatt kapital
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Resultat efter finansnetto senaste 12 mån 2.483 2.143 2.182
Finansiella kostnader senaste 12 mån 308 297 255
Resultat före finansiella kostnader 2.791 2.440 2.437

Sysselsatt kapital vid periodens ingång 21.783 20.665 20.665

Sysselsatt kapital vid periodens utgång 24.031 20.674 21.783

Genomsnittligt sysselsatt kapital 22.907 20.670 21.224
Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,2 11,8 11,5

Avkastning på eget kapital
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Resultat efter finansnetto                   
senaste 12 månader 2.483 2.143 2.182
Schablonskatt, % 22,0 22,0 22,0
Resultat efter finansiellt netto,         
efter skatt

1.937 1.672 1.702

Eget kapital vid periodens ingång 12.807 12.129 12.129
Eget kapital vid periodens utgång 14.685 11.933 12.807
Genomsnittligt eget kapital 13.746 12.031 12.468
Avkastning på eget kapital, % 14,1 13,9 13,7

Disponibla likvida medel
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Kassa och bank 2.294 2.311 3.332
Kortfristiga placeringar 106 64 90
Outnyttjade checkkrediter 323 386 381
Disponibla likvida medel 2.723 2.761 3.803

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Anskaffning av anläggningstillgångar 1.998 1.892 2.058
Avyttring av anläggningstillgångar – 4 – 24 – 32
Nettoinvesteringar i anläggnings-            
tillgångar 1.994 1.868 2.026

Kompletterande nyckeltal
Kompletterande nyckeltal avser finansiella mått som används av företagets ledning och av investerare för att utvärdera 
koncernens resultat och ställning med hjälp av beräkningar som inte direkt kan härledas ur de finansiella rapporterna. 
De kompletterande nyckeltal som redovisas i denna rapport kan skilja sig till beräkningssättet från liknande mått som 
används av andra bolag.

Nettoskuld/EBITDA
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Långfristiga skulder och avsättningar, 
räntebärande 7.334 7.349 6.960
Kortfristiga skulder och avsättningar, 
räntebärande 2.006 1.392 2.016

Kassa och bank – 2.294 – 2.311 – 3.332

Kortfristiga placeringar – 106 – 64 – 90

Nettoskuld 6.940 6.366 5.554

Rörelseresultat senaste 12 månader 2.650 2.285 2.344

Av och nedskrivningar senaste                       
12 månader 663 652 640

EBITDA 3.313 2.937 2.984
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,1 2,2 1,9

Räntetäckningsgrad
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Resultat efter finansiellt netto 1.790 1.489 2.182
Finansiella kostnader 275 222 255
Räntetäckningsgrad, ggr 7,5 7,7 9,6
  

Rörelsekapital inklusive kassa och bank
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Summa omsättningstillgångar 10.941 9.034 9.872
Kortfristiga skulder och avsättningar,        
icke räntebärande – 3.628 – 3.231 – 3.348

Rörelsekapital inklusive kassa och bank 7.313 5.803 6.524
Nettoomsättning senaste 12 mån 21.374 18.523 19.009
Rörelsekapital inklusive kassa och bank i 
förhållande till nettoomsättning, % 34,2 31,3 34,3

Rörelsekapital exklusive kassa och bank
(Mkr) jan-sept

2018
jan-sept

2017
helår
2017

Varulager 4.359 3.208 3.247
Kortfristiga fordringar 4.182 3.451 3.203
Kortfristiga skulder och               
avsättningar, icke räntebärande – 3.628 – 3.231 – 3.348
Rörelsekapital exklusive kassa 
och bank 4.913 3.428 3.102
Nettoomsättning senaste 12 mån 21.374 18.523 19.009
Rörelsekapital exklusive 
kassa och bank i förhållande till           
nettoomsättning, % 23,0 18,5 16,3
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NIBE-aktien
NIBEs Baktie är noterad på NASDAQ Nordic, 
Large Caplistan i Stockholm samt sekundär
noterad på SIX Swiss Exchange i Zürich. NIBE
aktiens stängningskurs den 30 september  
2018 var 106,50 kr. 

Under årets nio första månader 2018 gick 
NIBEs aktiekurs upp med 35,5% från 78,60 kro
nor till 106,50 kronor. OMX Stockholm PI (OMX
SPI) gick under samma period upp med 7,7%. 

Vid ut gången av september 2018 uppgick 
NIBEs börs värde till 53.678 Mkr, baserat på se
naste betalkurs. 

Antalet omsatta NIBEaktier uppgick till 
133.450.847, vilket motsvarar en omsättnings
hastighet på 35,3% under de tre första kvarta
len 2018. Samtliga tal har räknats om med hän
syn till split 4:1 genomförda 2003, 2006 och i 
maj 2016 samt utspädningseffekten av företrä
desemissionen i oktober 2016.

Antal omsatta aktier per börsdag i tusental Aktiekurs i kronor

Aktiekurs kronor OMX Stockholm  PI
(OMXSPI) kronor

Genomsnittligt antal omsatta 
aktier per börsdag i tusental
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Redovisningsprinciper
NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS). NIBE 
Industriers delårsrapport för tredje kvartalet 2018 är upp
rättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt 
IAS 34 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna 
med tillhörande notupplysningar även i övriga delar av del
årsrapporten. 

IFRS 9 Financial instruments
IFRS 9 trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte IAS 39 FI
nancial instruments. Jämfört med IAS 39 medför IFRS 9 för
ändringar avseende framför allt klassificering och värdering 
av finansiella tillgångar och finansiella skulder, nedskrivning 
av finansiella tillgångar samt säkringsredovisning. Dessa för
ändringar har haft en oväsentlig inverkan på koncernens rap
porter.

IFRS 15 Revenue from contracts with customers
IFRS 15 trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte tidigare 
redovisningstandarder rörande intäkter såsom IAS 18 Intäk
ter. Införandet av IFRS 15 har inte haft någon väsentlig påver
kan på koncernens redovisning av intäkter. 

IFRS 16 Leases
IFRS 16 träder i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 innebär för 
leasetagare att den nuvarande uppdelningen i finansiell och 
operationell leasing försvinner och ersätts med en modell 
där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas 
i balansräkningen. Undantag finns för leasingkontrakt av 
mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12 

månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas 
separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. 
NIBE bedriver för närvarande ett projekt för att förbereda till
lämpningen av IFRS 16 inom koncernen. För närvarande finns 
dock inte tillräckliga underlag för att kunna kvantifiera effek
ten av IFRS 16.

I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats, som 
beskrivs på sidorna 8083 i årsredovisningen för 2017. Moder
bolaget redovisar enligt årsredovisningslagen samt RFR 2 Re
dovisning för juridiska personer. 

Transaktioner med närstående har skett i samma omfatt
ning som i fjol och samma principer tillämpas som beskrivs 
på sidan 80 i årsredovisningen för 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer
NIBE Industrier är en internationell koncern med representa
tion i ett 40tal länder och är som sådan exponerad för ett 
antal affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är 
därför en viktig process i relation till uppsatta mål. I koncer
nen är en effektiv riskhantering en kontinuerlig process som 
bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör 
ett naturligt led i den löpande uppföljningen av verksamhe
ten. Utöver de risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i 
NIBE Industriers årsredovisning för 2017 bedöms inte några 
väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit.  



Georg Brunstam
Styrelseledamot

Hans Linnarson
Styrelsens ordförande
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Styrelseledamot

Gerteric Lindquist
Verkställande direktör

Helene Richmond
Styrelseledamot 

Anders Pålsson
Styrelseledamot
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Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Markaryd den 16 november 2018

För övrig information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2017.

Granskningsrapport 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsin
formationen i sammandrag (delårsrapporten) för NIBE Industrier 
AB per den 30 september 2018 och den niomånadersperiod som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direk
tören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna del
årsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad 
på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och  omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Interna
tional Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfråg
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella 
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och 
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre om
fattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revi
sion enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåt
gärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt 

för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifiera
de om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbo
lagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Markaryd den 16 november 2018
KPMG AB

Dan Kjellqvist 

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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NIBE Industrier AB (publ)
Box 14, 285 21  MARKARYD  Tel 0433  27 30 00  
www.nibe.com  ·  Orgnr: 55 63 74  8309

Eventuella frågor besvaras av:

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, gerteric.lindquist@nibe.se

Hans Backman, ekonomidirektör, hans.backman@nibe.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NIBE Industrier AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

lämnades till media för offentliggörande den 16 november 2018 kl 08.00. 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre 
affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av mil
jövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar 
för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för mer än 60 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 14.300 
(11.900) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och 
en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveck
ling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2017 genererade 
en omsättning på drygt 19 (15) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnote
ring på SIX Swiss Exchange sedan 2011.


