
1 JANUARI – 31 MARS

y	 	OMSÄTTNINGEN uppgick till 
  1.303,2 Mkr (1.305,4 Mkr)

y  RESULTATET	EFTER	FINANSNETTO 

  uppgick till 96,2 Mkr (79,4 Mkr)

y  RESULTATET	EFTER	SKATT

  uppgick till 70,2 Mkr (57,2 Mkr)

y  VINSTEN per aktie uppgick till  
  0,75 kr (0,61 kr)

y  FÖRVÄRV	AV  
  – danska Lotus Heating Systems A/S
  – 50% i norska ABK AS

DELÅRSRAPPORT 2010



2	 NIBE		·		DELÅRSRAPPORT	NR	1	2010

Första kvartalets omsättning och rörelseresultat 
i nivå med fjolårets men bättre finansnetto 
– fortsatt positiv helårsbedömning

VD har ordet

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet gick tillbaka 
med 0,2% inklusive förvärv och med 0,4% exklusive förvärv. Under 
motsvarande tid i fjol ökade omsättningen med 5,6% inklusive 
förvärv och 2,2% exklusive förvärv.

Vi får nu signaler om att konjunkturen försiktigt börjat vända 
uppåt igen. Bilden är dock inte helt entydig. Efterfrågan inom 
mera konsumentorienterade marknadssegment har definitivt vänt 
medan däremot industrins investeringstakt totalt sett är fortsatt 
låg. En fortsatt låg nyproduktion av bostäder och en ovanligt 
sträng vinter har också gjort att efterfrågan inom ett antal av de 
marknadssegment där vi befinner oss ännu inte tagit riktig fart. Vår 
bedömning är att vi först under andra halvåret kommer att få en 
mera tydlig förbättring av efterfrågan.

Samtliga tre affärsområden har emellertid fortsatt att stärka 
sina marknadspositioner. Detta förklaras i sin tur huvudsakligen 
av framgångsrika produktlanseringar, offensiv marknadsföring och 
vår starka position inom förnyelsebar energi.

 Rörelseresultatet ligger exakt på fjolårets nivå, vilket vid den 
i princip oförändrade omsättningen innebär att såväl kostnaderna 
för insatsvaror som de interna kostnaderna också varit stabila. 
Valutautvecklingen har vid omräkningen på koncernnivå haft en 
negativ effekt på omsättningen men har sammantaget däremot inte 
påverkat rörelseresultatet.

Resultatet efter finansnetto uppvisar en förbättring med 21,2%, 
vilket huvudsakligen förklaras av att räntenettot under första kvar
talet i fjol var negativt påverkat av kursförlusten på lån i utländska 
dotterbolag men även av en lägre nettoupplåning och en lägre 
räntenivå.

Investeringarna i de befintliga verksamheterna uppgick till 25,9 
Mkr att jämföra med 44,4 Mkr under motsvarande tid ifjol. Detta 
är helt i linje med våra tidigare bedömningar innebärande att de 
kommande årens investeringstakt kommer att ligga i nivå med 
eller en bit under den planenliga avskrivningstakten på ungefär 
210 Mkr per år.

Vår målsättning är att 2012 uppnå en omsättning på 10 mil
jarder kronor med bibehållen god lönsamhet, vilket innebär en 
genomsnittlig årligt tillväxt på 20%, det vill säga i enlighet med 
våra långsiktiga ekonomiska mål. Expansionen skall ske lika myck
et genom organisk tillväxt som genom förvärv.

Marknaden för våra produkter och de potentiella förvärvsmöj
ligheterna finns definitivt där och vi bedömer också att vi har de 
nödvändiga interna kvalifikationerna och den rätta motivationen 
för att nå detta mål.

NIBEs finansiella ställning är också mycket stark, vilket möjlig
gör såväl organisk tillväxt genom fortsatt offensiv produktutveck
ling och marknadsföring som förvärv.

Under april har 100% av aktierna i danska braskamintillver
karen Lotus Heating Systems A/S och 50% av aktierna i norska 
värmepumpsdistributören ABK AS förvärvats. Tillsammans har de 
båda bolagen en årlig omsättning på cirka 360 Mkr och de kommer 
att ingå i koncernen från och med andra kvartalet.

Utsikter för 2010
Vi är övertygade om att en strävan efter ett hållbart samhälle med
nödvändighet kommer att prägla vår omvärld under överskådlig 
framtid, vilket placerar NIBEs företagsfilosofi och produktprogram, 
med fokusering på energibesparing och miljövänlighet, helt rätt i 
tiden.

Vår finansiella ställning är stark, våra anläggningar är välinves
terade och de produktlanseringar vi har gjort under 2009 och under 
inledningen av 2010 har mottagits mycket väl på marknaden.

Kombinationen av vår egen styrka och en återigen spirande 
framtidstro i världen gör att vi vågar vara positiva även till utsik
terna för 2010.

Ekonomiska mål

y	Tillväxten skall genomsnittligt uppgå till 20% per år

y	Rörelseresultatet för respektive affärsområde skall, över en 
 konjunkturcykel, uppgå till minst 10% av omsättningen

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

y	Soliditeten i koncernen skall ej understiga 30%.

Finansiell information

17 maj 2010, kl 11.00 Telefonkonferens (på engelska)
    VD presenterar delårsrapporten 
    per telefon och svarar på frågor.  
    Tel nr 08-506 269 04
17 maj 2010, kl 17.00  Årsstämma
17 augusti 2010 Kvartalsrapport januari – juni 2010
16 november 2010 Kvartalsrapport januari – september 2010
Rapporterna finns tillgängliga på NIBE Industriers hemsida  
www.nibe.com samtidigt som de offentliggörs.

Markaryd den 17 maj 2010

Gerteric Lindquist 
Verkställande Direktör
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning under perioden januari – mars upp
gick till 1.303,2 Mkr (1.305,4 Mkr). Den förvärvade omsättnings
ökningen uppgick till 3,0 Mkr (0,2%), vilket innebär att omsätt
ningen organiskt reducerats med 5,2 Mkr (0,4%).

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 96,2 Mkr, vilket 
innebär en resultattillväxt på 21,2% jämfört med samma period 
2009. Resultatet efter finansnetto uppgick då till 79,4 Mkr.

Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 12,9% (12,2%). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I april slöts avtal om förvärv av danska Lotus Heating Systems 
A/S i enlighet med det optionsavtal som ingicks i april 2008. 
Bolaget, som omsätter cirka 120 Mkr och har en rörelsemarginal 
på cirka 8%, är en av Danmarks ledande leverantörer av braska
miner i plåt och kommer att konsolideras i affärsområdet NIBE 
Stoves från och med april.

I april slöts även avtal om att i två steg förvärva norska värme
pumpsleverantören ABK AS.  Initialt har 50% av aktierna i bolaget 
förvärvats och resterande 50% kommer att förvärvas under 2014. 
Bolaget, som omsätter cirka 240 Mkr och har en rörelsemarginal 
på cirka 5%, ingår i affärsområdet NIBE Energy Systems från och 
med april.

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – mars in ve s  terat 25,9 Mkr  
(87,8 Mkr). Investeringarna har uteslutande genomförts i befintliga 
verksamheter vilket inte var fallet föregående år då företagsförvärv 
ingick med 43,4 Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick till 106,4 Mkr (102,3 Mkr). Kassaflödet 
efter förändring av rörelsekapital uppgick till 59,5 Mkr (133,7 Mkr). 

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 
1.399,3 Mkr. Vid årets ingång uppgick mot svarande skulder till 
1.519,0 Mkr. 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid mars månads 
utgång till 1.561,6 Mkr mot 1.572,3 Mkr vid årets in gång. Under 
perioden har koncernens checkräkningskrediter reducerats med 
31,9 Mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47,0%, att jäm
föras med 45,7% vid årets ingång och 38,7% vid motsvarande 
tid ifjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa 
koncerngemensamma funktioner samt förvärvsfinansiering. 
Omsättningen uppgick under perioden januari – mars till 1,6 Mkr 
(0,9 Mkr) med ett resultat efter finansiella poster på 10,3 Mkr 
(12,0 Mkr). Disponibla likvida medel var vid periodens utgång 
250,2 Mkr mot 234,0 Mkr vid årets ingång.

Övriga marknader

Europa exkl Norden

Norden

Omsättning per geografisk region

0

600

1200

1800

2400

 2008 2009 2010

0

1500

3000

4500

6000

Kvartal
K1K4K3K2K1K4K3K2K1

Nettoomsättning
senaste nio kvartalen (Mkr)

Senaste 12 mån

0

75

150

225

300

  2008 2009 2010

0

150

300

450

600

Kvartal
K1K4K3K2K1K4K3K2K1

Resultat efter finansiella poster
senaste nio kvartalen (Mkr)

Senaste 12 mån

NIBE Industrier – koncernen

   2010 2009 senaste 2009
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning	 Mkr	 1.303,2	 1.305,4	 5.749,0	 5.751,2
Tillväxt	 %	 –	0,2	 5,6	 –	2,2	 –	1,0
varav	förvärvad		 %	 0,2	 3,4	 1,2	 1,9
Rörelseresultat	 Mkr	 106,6	 106,6	 631,3	 631,3
Rörelsemarginal		 %	 8,2	 8,2	 11,0	 11,0
Resultat	efter	finansnetto		Mkr	 96,2	 79,4	 577,7	 560,9
Vinstmarginal	 %	 7,4	 6,1	 10,0	 9,8
Soliditet	 %	 47,0	 38,7	 47,0	 45,7
Avkastning	på	eget	kapital	 %	 12,9	 12,2	 20,3	 20,2
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Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 427,7 Mkr att jämföras med 447,1 
Mkr under motsvarande period föregående år. Den förvärvade 
omsättningsökningen uppgick till 1,2 Mkr, vilket innebär att den 
organiska omsättningen reducerats med 20,6 Mkr eller 4,6%.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 30,9 Mkr att jämfö
ras med 30,7 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket 
innebär en rörelsemarginal på 7,2% jämfört med 6,9% föregående 
år. Rörelsemarginalen den senaste 12månadersperioden uppgår 
därmed till 4,3%.

Marknaden
Faktureringen har under inledningen av året varit lägre än före
gående år medan orderingången sammantaget varit klart starkare 
under samma period.

Det är framför allt inom de konsumentrelaterade segmenten 
som exempelvis vitvaror och fordon vi kan notera en ökning i 
orderingången. En viss återhämtning av marknaden för kom
ponenter avsedda för professionella produkter kan också kon
stateras. Däremot är både orderingång och fakturering svag för 
komponenter som levereras till projektbaserade investeringspro
dukter inom exempelvis offshore och vindkraftindustrin. Den 
lägre beläggningen i industribolagen är också anledningen till att 
faktureringen för perioden understiger fjolårets nivå. 

Vi ser en starkare återhämtning i de marknader utanför Europa 
där vi är representerade, medan marknaderna i speciellt södra 
Europa fortfarande har en svag utveckling. 

Bedömningen är att lagren hos våra kunder generellt sett nu 
ligger på en normal nivå, vilket innebär att våra leveranser för 
närvarande överensstämmer ganska väl med kundernas verkliga 
behov.

Vi fortsätter vår produktutveckling och marknadsintroduktion 
av produkter med ett ökat systeminnehåll och fokuserar på de 
segment som förväntas ha en god tillväxt även om det allmänna 
konjunkturläget fortsätter att vara svagt. Sådana segment är 
exempelvis energibesparing och infrastruktur.

Ett ytterligare steg i denna utveckling har tagits då resurser 
allokerats under namnet NIBE Railway Components för en speciell 
satsning på att marknadsföra affärsområdets kompletta sortiment 
för spårbunden trafik. Detta gäller både produkter som används 
i tågen som exempelvis värmeaggregat och produkter för infra
strukturen som system för spårväxeluppvärmning.

Verksamheten 
Efter att successivt ha minskat produktionskapaciteten under en 
längre tid bedöms den nuvarande kapaciteten i produktionen vara 
väl anpassad till den aktuella orderingångsnivån.

Den begynnande konjunkturförbättringen i världen har inne
burit att flertalet råvaror återigen haft avsevärda prisökningar 
under de senaste månaderna. För att kompensera denna utveck
ling måste vissa prisökningar genomföras under den närmaste 
framtiden.

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 698,5 Mkr vilket är samma som under 
motsvarande period föregående år. Förvärvad omsättningsökning 
uppgick till 1,8 Mkr vilket innebär att omsättningen organiskt 
reducerats med motsvarande belopp eller 0,3%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 63,2 Mkr att jämföras 
med 62,6 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket jäm
fört med föregående år innebär en oförändrad rörelsemarginal på 
9,0%. Rörelsemarginalen den senaste 12månadersperioden uppgår 
därmed till 13,9%.

Marknaden
Den totala svenska värmepumpsmarknaden gick tillbaka något 
under årets inledande kvartal. Kortsiktigt har den stränga vintern 
reducerat antalet installationer. Sett i ett lite längre perspektiv för
väntas den stränga vinterns högre el och uppvärmningskost nader 
istället gynna efterfrågan på värmepumpar. 

Produktionen av småhus i Sverige har passerat sin lägsta nivå 
och förväntas öka något under resten av året, vilket framför allt 
kommer att påverka vår försäljning av frånluftsvärmepumpar och 
fjärrvärmeprodukter. 

Med avsevärt förbättrade marknadsandelar för värmepumpar 
stärker vi ytterligare vår position på den svenska marknaden. 

Intresset för energieffektivitet och förnyelsebar energi är oför
ändrat stort på den europeiska marknaden. En fortsatt låg nybygg
nationsnivå av hus och fastigheter hämmar dock temporärt den 
europeiska marknadstillväxten för värmepumpar. Dessutom har 
den sämre ekonomin i ett antal länder runtom i Europa bidragit till 
att flera av de lokala statliga stöden för installation av produkter 
som utnyttjar förnyelsebar energi minskats och i vissa fall tagits 
bort. Till exempel har de franska subventionerna för installation 
av värmepumpar kraftigt reducerats och i Tyskland har de slopats 
helt. Detta har bidragit till en kraftig marknadsnedgång. Till viss 
del har vi kunnat kompensera detta med ökade marknadsandelar 
på flera marknader.

Såväl hemmamarknaden som den övriga europeiska markna
den för varmvattenberedare uppvisar en stabil utveckling medan 
marknaden för pelletsprodukter och konventionella villapannor är 
fortsatt svag. 

Verksamheten 
Våra nyutvecklade värmepumpsgenerationer röner mycket stort 
intresse såväl i Sverige som på utlandsmarknaderna. Under slutet 
av mars presenterades ett flertal produktnyheter på NORDBYGG, 
Nordens största VVS och Byggmässa. Exempelvis visades vår nya 
unika frånluftsvärmepump F 750, som är framtagen för att klara 
den nya svenska, mycket krävande nybyggnadsnormen BBR16.

Under april månad förvärvades 50 % av aktierna i det norska 
bolaget ABK AS som är en välkänd och kompetent distributör av 
produktlösningar för energieffektivisering och inomhuskomfort 
på den norska marknaden. Bolaget omsätter cirka 240 Mkr med 
en rörelsemarginal på cirka 5% och har 50 anställda. Resterande 
aktier kommer att förvärvas under 2014.

NIBE Energy Systems  2010 2009 senaste 2009
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning	 Mkr	 698,5	 698,5	 3.284,5	 3.284,5
Tillväxt	 %	 0,0	 7,6	 0,6	 2,1
Rörelseresultat			 Mkr	 63,2	 62,6	 456,4	 455,8
Rörelsemarginal	 %	 9,0	 9,0	 13,9	 13,9
Tillgångar	 Mkr	 2.373,2	 2.490,2	 2.373,2	 2.355,8
Skulder	 Mkr	 1.301,7	 1.488,8	 1.301,7	 1.294,8
Investeringar	i	anl	tillg	 Mkr	 17,2	 25,2	 95,5	 103,5
Avskrivningar	 Mkr	 27,5	 26,1	 109,4	 108,0

NIBE Element  2010 2009 senaste 2009
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning	 Mkr	 427,7	 447,1	 1.639,6	 1.659,0
Tillväxt	 %	 –	4,3	 –	2,4	 –	12,2	 –	11,7
Rörelseresultat			 Mkr	 30,9	 30,7	 70,6	 70,4
Rörelsemarginal	 %	 7,2	 6,9	 4,3	 4,2
Tillgångar	 Mkr	 1.454,9	 1.584,4	 1.454,9	 1.448,9
Skulder	 Mkr	 1.301,8	 1.417,7	 1.301,8	 1.301,4
Investeringar	i	anl	tillg		 Mkr	 8,8	 8,5	 33,4	 33,1
Avskrivningar	 Mkr	 15,1	 15,9	 62,8	 63,6

NIBE Element NIBE Energy Systems



NIBE		·		DELÅRSRAPPORT	NR	1	2010	 5

NIBE Stoves  2010 2009 senaste 2009
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning	 Mkr	 208,9	 197,7	 950,6	 939,4
Tillväxt	 %	 5,7	 20,9	 5,9	 8,8
Rörelseresultat		 Mkr	 16,1	 15,2	 123,2	 122,2
Rörelsemarginal	 %	 7,7	 7,7	 13,0	 13,0
Tillgångar	 Mkr	 955,9	 1.008,0	 955,9	 1.014,4
Skulder	 Mkr	 546,3	 637,6	 546,3	 604,1
Investeringar	i	anl	tillg	 Mkr	 6,3	 4,0	 19,2	 16,9
Avskrivningar	 Mkr	 9,7	 9,7	 38,6	 38,6

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 208,9 Mkr att jämföras med 197,7 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen  
som uppgick till 11,2 Mkr eller 5,7% är i sin helhet organisk.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 16,1 Mkr att jämfö
ras med 15,2 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket 
jämfört med föregående år innebär en oförändrad rörelsemarginal 
på 7,7%. Rörelsemarginalen den senaste 12månadersperioden 
uppgår därmed till 13,0%. 

Marknaden
Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Sverige har under första 
kvartalet varit mycket god. Det är framför allt den kalla vintern 
med ovanligt höga energipriser tillsammans med en allmän kon
junkturförbättring som drivit efterfrågan. Under första kvartalet 
har dessutom ett antal lyckade marknadsaktiviteter genomförts, 
vilket ytterligare bidragit till en ökad försäljning. 

I Norge har efterfrågan på brasvärmeprodukter varit betydligt 
bättre än under samma period ifjol av samma anledningar som 
på den svenska marknaden. Även i Danmark är utvecklingen 
något positivare efter en längre tid med svagare efterfrågan. 
Sammantaget har vår marknadsposition i Norden förstärkts 
ytterligare. 

Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Tyskland har under 
inledningen på året, i likhet med avslutningen på förra året, varit   
betydligt svagare än under motsvarade period året innan och 
beror sannolikt på en allmänt avvaktande hållning bland tyska 
konsumenter när det gäller inköp av kapitalvaror. I Frankrike 
har efterfrågan minskat något sedan subventionerna för inköp 
av bras värme produkter reducerades från och med årsskiftet. Vår 
egen försäljningsutveckling är dock fortsatt positiv och den fran
ska marknaden, som är en av de större i Europa, ger oss stora 
tillväxtmöjligheter.

Verksamheten
Den nya produktionsanläggningen i Markaryd fungerar nu på ett 
tillfredsställande sätt och leveranssäkerheten har varit mycket 
god under våren. Åtgärderna koncentreras för närvarande till att 
säkerställa en god leveranssäkerhet även inför kommande högsä
song under hösten. Bedömningen är att vår effektiva produktions
anläggning, som möjliggör tillverkning av kvalitetsprodukter med 
minsta möjliga miljöpåverkan, i framtiden kommer att utgöra en 
allt viktigare konkurrensfördel. 

Produktutvecklingstakten är fortsatt hög i alla enheter inom 
NIBE Stoves, vilket ger en kontinuitet i produktlanseringar under 
olika varumärken.

Förvärvet av den danska braskamintillverkaren Lotus Heating 
Systems A/S med en årsomsättning på cirka 120 Mkr har slutförts 
under april månad. Bolaget som är en av Danmarks ledande leve
rantörer av plåtkaminer till fackhandeln kommer att drivas vidare 
som ett självständigt bolag med fortsatt stark inriktning på offensiv 
produktutveckling och marknadsbearbetning. Genom förvärvet 
blir vi marknadsledare i Danmark samtidigt som vi stärker vår 
marknadsposition i Tyskland. 
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Resultaträkning Koncernen Moderbolaget

    jan – mars jan – mars senaste helår jan – mars jan – mars
(Mkr)   2010 2009 12 mån 2009 2010 2009
Nettoomsättning	 	 	 1.303,2	 1.305,4	 5.749,0	 5.751,2	 1,6	 0,9
Kostnad	för	sålda	varor	 	 	 –	885,3	 –	923,3	 –	3.890,6	 –	3.928,6	 0,0	 0,0

Bruttoresultat   417,9 382,1 1.858,4 1.822,6 1,6 0,9
Försäljningskostnader	 	 	 –	249,6	 –	244,0	 –	997,8	 –	992,2	 0,0	 0,0
Administrationskostnader	 	 	 –	88,0	 –	89,3	 –	370,2	 –	371,5	 –	6,4	 –	4,4
Övriga	intäkter	 	 	 26,3	 57,8	 140,9	 172,4	 0,0	 0,0

Rörelseresultat   106,6 106,6 631,3 631,3 – 4,8 – 3,5
Finansiellt	netto	 	 	 –	10,4	 –	27,2	 –	53,6	 –	70,4	 –	5,5	 –	8,5

Resultat efter finansiellt netto   96,2 79,4 577,7 560,9 – 10,3 – 12,0
Skatt	 	 	 						–	26,0	 –	22,2	 –	152,6	 –	148,8	 0,0	 0,0

Nettoresultat   70,2  57,2 425,1 412,1 – 10,3 – 12,0

Nettoresultat hänförligt till        
Moderbolagets	aktieägare	 	 	 70,0	 56,9	 422,2	 409,1	 –	10,3	 –	12,0
Minoritetsintresse	 	 	 0,2	 0,3	 2,9	 3,0	 0,0	 0,0

Nettoresultat   70,2 57,2 425,1 412,1 – 10,3 – 12,0

Planenliga avskrivningar ingår med   52,2 51,7  210,7 210,2 0,0 0,0
Nettovinst per aktie*   0,75 0,61 4,50 4,36  
*Det finns inga program som medför utspädning

Övrigt totalresultat        

Nettoresultat	 	 	 70,2	 57,2	 425,1	 412,1	 –	10,3	 –	12,0
Marknadsvärdering	av	valutaterminskontrakt	 	 	 8,1	 4,4	 21,1	 17,4	 0,0	 0,0
Marknadsvärdering	av	råvaruterminskontrakt	 	 	 0,0	 –	1,5	 1,6	 0,1	 0,0	 0,0
Valutahedge	 	 	 31,8	 –	3,0	 70,0	 35,2	 30,4	 –	1,6
Valutaomräkning	av	lån	till	dotterföretag	 	 	 –	0,3	 –	3,1	 –	1,5	 –	4,3	 0,0	 0,0
Valutaomräkning	av	utländska	dotterföretag	 	 	 –	65,9	 10,9	 –	112,9	 –	36,1	 0,0	 0,0
Skatt	hänförlig	till	övrigt	totalresultat	 	 	 –	9,9	 0,4	 –	23,2	 –	12,9	 –	8,0	 0,5
Summa övrigt totalresultat   – 36,2 8,1 – 44,9 – 0,6 22,4 – 1,1

Summa totalresultat   34,0 65,3 380,2 411,5 12,1 – 13,1

Summa totalresultat hänförligt till        
Moderbolagets	aktieägare	 	 	 33,6	 65,6	 377,1	 409,1	 12,1	 –	13,1
Minoritetsintresse	 	 	 0,4	 –	0,3	 3,1	 2,4	 0,0	 0,0

Summa totalresultat   34,0 65,3 380,2 411,5 12,1 – 13,1

Balansräkning i sammandrag	    Koncernen   Moderbolaget

   31 mars 31 mars 31 dec 31 mars 31 mars 31 dec
(Mkr)   2010 2009 2009 2010 2009 2009
Immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 983,8	 1.009,8	 1.018,4	 0,0	 0,0	 0,0
Materiella	anläggningstillgångar	 	 	 1.361,1	 1.460,6	 1.398,8	 0,0	 0,1	 0,0
Finansiella	anläggningstillgångar	 	 	 48,3	 75,1	 57,0	 1.669,6	 1.796,9	 1.645,1

Summa anläggningstillgångar   2.393,2 2.545,5 2.474,2 1.669,6 1.797,0 1.645,1
Varulager	 	 	 1.113,4	 1.230,1	 1.038,0	 0,0	 0,0	 0,0
Kortfristiga	fordringar	 	 	 928,5	 980,1	 932,2	 2,2	 1,5	 11,0
Kassa	och	bank	 	 	 297,1	 294,1	 349,1	 14,3	 8,7	 28,0

Summa omsättningstillgångar   2.339,0 2.504,3 2.319,3 16,5 10,2 39,0

Summa tillgångar   4.732,2 5.049,8 4.793,5 1.686,1 1.807,2 1.684,1
Eget	kapital	 	 	 2.224,0	 1.954,0	 2.190,0	 545,2	 387,4	 533,1
Obeskattade	reserver	 	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0
Långfristiga	skulder	och	avsättningar,	icke	räntebärande	 	 232,9	 258,9	 239,1	 0,7	 0,0	 0,6
Långfristiga	skulder	och	avsättningar,	räntebärande	 	 	 1.246,1	 1.844,9	 1.360,0	 1.047,1	 1.313,8	 1.051,5
Kortfristiga	skulder	och	avsättningar,	icke	räntebärande	 	 876,0	 829,9	 845,3	 14,5	 5,8	 16,3
Kortfristiga	skulder	och	avsättningar,	räntebärande	 	 	 153,2	 162,1	 159,1	 78,6	 100,1	 82,6

Summa eget kapital och skulder   4.732,2 5.049,8 4.793,5 1.686,1 1.807,2 1.684,1

Koncernens utveckling
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Nyckeltal	 	 	 jan – mars jan – mars helår
   2010 2009 2009
Tillväxt	 %	 –	0,2	 5,6	 –	1,0
Rörelsemarginal	 %	 8,2	 8,2	 11,0
Vinstmarginal	 %	 7,4	 6,1	 9,8
Investeringar	i
anläggningstillgångar	 Mkr	 25,9	 87,8	 217,9
Disponibla	likvida	medel	 Mkr	 1.561,6	 1.250,9	 1.572,3
Rörelsekapital,		 	 	 	 	
inkl	kassa	och	bank	 Mkr	 1.309,8	 1.512,3	 1.315,0
Räntebärande	skulder/	 	 	 	 	
Eget	kapital	 %	 62,9	 102,7	 69,4
Soliditet	 %	 47,0	 38,7	 45,7
Avkastning	på
sysselsatt	kapital	 %	 12,2	 11,1	 16,8
Avkastning	på
eget	kapital	 %	 12,9	 12,2	 20,2

Förändring i eget kapital

	 	 jan – mars jan – mars helår 
(Mkr)  2010 2009 2009
Ingående	eget	kapital	 	 2.190,0	 1.888,7	 1.888,7
Utdelning	till	aktieägare	 	 0,0	 0,0	 –	108,0
Förändring	av	minoritetsintresse	 	 0,0	 0,0	 –	2,2

Periodens	totalresultat	 	 34,0	 65,3	 411,5

Utgående eget kapital 1)   2.224,0 1.954,0 2.190,0

1)	 	Minoritetens	andel	utgör	7,5	Mkr	vid	periodens	utgång	mot	7,2	Mkr	vid	årets
	 ingång.	

Data per aktie	 	 jan – mars jan – mars helår
   2010 2009 2009
Nettovinst	per	aktie
(totalt	93.920.000	aktier)		 kr	 0,75	 0,61	 4,36
Eget	kapital	per	aktie	 kr	 23,60	 20,77	 23,24
Balansdagens	börskurs	 kr	 83,00	 51,00	 69,00

Kassaflödesanalys
	 	 jan – mars jan – mars helår
(Mkr)  2010 2009 2009
Kassaflöde	från	löpande	verksamhet	 	 106,4	 102,3	 676,3
Förändring	av	rörelsekapital	 	 –	46,9	 31,4	 217,4
Investeringsverksamhet	 	 –	25,9	 –	87,8	 –	217,9
Finansieringsverksamhet	 	 –	79,8	 –	99,0	 –	667,8
Kursdifferens	i	likvida	medel	 	 –	5,8	 –	2,1	 –	8,2

Förändring av likvida medel  – 52,0 –  55,2 – 0,2

Resultaträkning koncernen

 2010 2009 2008

(Mkr)  Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Nettoomsättning	 1.303,2	 1.305,4	 1.280,6	 1.467,3	 1.697,9	 1.236,5	 1.329,7	 1.517,5	 1.726,8
Rörelsekostnader	 –	1.196,6	 –	1.198,8	 –	1.178,4	 –	1.272,1	 –	1.470,6	 –	1.143,3	 –	1.229,9	 –	1.324,5	 –	1.487,5

Rörelseresultat 106,6 106,6 102,2 195,2 227,3 93,2 99,8 193,0 239,3
Finansiellt	netto	 –	10,4	 –	27,2	 –	8,6	 –	19,5	 –	15,1	 –	23,0	 –	26,0	 –	31,9	 –	27,7

Resultat efter finansiellt netto 96,2 79,4 93,6 175,7 212,2 70,2 73,8 161,1 211,6
Skatt	 	 –	26,0	 –	22,2	 –	25,8	 –	47,0	 –	53,8	 –	21,8	 –	20,8	 –	44,6	 –	53,4

Nettoresultat 70,2 57,2 67,8 128,7 158,4 48,4 53,0 116,5 158,2

Nettoomsättning affärsområdena 
 2010 2009 2008

(Mkr)  Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
NIBE	Element	 427,7	 447,1	 401,8	 381,1	 429,0	 458,2	 471,5	 435,9	 513,7
NIBE	Energy	Systems	 698,5	 698,5	 773,9	 876,9	 935,2	 649,1	 755,5	 876,4	 935,4
NIBE	Stoves		 208,9	 197,7	 150,1	 230,2	 361,4	 163,5	 138,0	 235,4	 326,7
Koncernelimineringar	 –	31,9	 –	37,9	 –	45,2	 –	20,9	 –	27,7	 –	34,3	 –	35,3	 –	30,2	 –	49,0

Koncern  1.303,2 1.305,4 1.280,6 1.467,3 1.697,9 1.236,5 1.329,7 1.517,5 1.726,8

Rörelseresultat affärsområdena 
 2010 2009 2008

(Mkr)  Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
NIBE	Element	 30,9	 30,7	 13,1	 8,5	 18,1	 34,1	 21,0	 19,2	 41,1
NIBE	Energy	Systems	 63,2	 62,6	 93,0	 150,1	 150,1	 56,8	 83,5	 147,2	 144,7
NIBE	Stoves		 16,1	 15,2	 1,1	 38,7	 67,2	 5,0	 0,4	 30,7	 60,1
Koncernelimineringar	 –	3,6	 –	1,9	 –	5,0	 –	2,1	 –	8,1	 –	2,7	 –	5,1	 –	4,1	 –	6,6

Koncern  106,6 106,6 102,2 195,2 227,3 93,2 99,8 193,0 239,3

Kvartalsdata
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Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 
För övrig information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2009.

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 17 maj 2010

Arvid Gierow 
Styrelsens ordförande 

Georg Brunstam
Styrelseledamot

Hans Linnarson
Styrelseledamot

Arne Frank
Styrelseledamot

Gerteric Lindquist 
Verkställande direktör

NIBE	Industrier	AB	(publ)	·		Box	14,	285	21		MARKARYD
Tel	0433	-	73	000		·		Fax	0433	-	73	192	
www.nibe.com		·		Org-nr:	55	63	74	-	8309

Eventuella frågor besvaras av:
Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, gerteric.lindquist@nibe.se
Leif Gustavsson, ekonomichef, leif.gustavsson@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 17 maj 2010 kl 09.00.

Redovisningsprinciper

NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS). NIBE 
Industriers delårsrapport för första kvartalet 2010 är upprättad 
enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinci
per har tillämpats som beskrivs på sidorna 56 – 58 i årsredovis
ningen för 2009 med undantag för omarbetade IFRS 3 Rörel
seförvärv. Ändringarna i IFRS 3 innebär att alla 
transaktionskostnader kostnadsförs samt att alla betalningar 
för förvärv av verksamheter redovisas till verkligt värde på för
värvsdagen medan därefter följande villkorade betalningar 
klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultat
räkningen. NIBE har från och med 2010 övergått till att redo
visa nettoresultat och övrigt totalresultat i två separata rappor
ter. Moderbolaget redovisar enligt årsredovisningslagen samt 
RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.

För transaktioner med närstående tillämpas samma prin
ciper som beskrivs på sidan 57 i årsredovisningen för 2009.

Risker och osäkerhetsfaktorer

NIBE Industrier är en internationell koncern med representa
tion i ett 20tal 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 koncernen är 
en effektiv riskhantering en kontinuerlig process som bedrivs 
inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett natur
ligt led i den löpande uppföljningen av verksamheten. Utöver de 
risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i NIBE Industriers 
årsredovisning för 2009 bedöms inte några väsentliga risker 
eller osäkerheter ha tillkommit. 


