
§ OMSÄTTNINGEN uppgick till 
 2.361,3 Mkr (2.062,4 Mkr)

§ RESULTATET EFTER FINANSNETTO 
 uppgick till 180,2 Mkr (134,2 Mkr)

§ RESULTATET EFTER SKATT
 uppgick till 138,3 Mkr (98,8 Mkr)

§ VINSTEN per aktie före och efter             
utspädning uppgick till 1,25 kr (0,90 kr) 

§ FÖRVÄRV AV

– verksamheten i franska Technibel SAS

– hållbara energilösningar i världsklass

Delårsrapport 1 2014
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VD har ordet

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Koncernens omsättningstillväxt under första kvarta-
let uppgick till 14,5% (–2,1%). Rent organiskt ökade 
omsättningen med 10,5% (–9,4%). Förutom den för-
bättrade efterfrågan har första kvartalets omsättning 
också påverkats positivt av den försvagade svenska  
valutan. 

Efterfrågesituationen har generellt sett varit god för 
alla tre affärsområdena. Det är emellertid viktigt att 
komma ihåg att hela första halvåret 2013 var syn-
nerligen avvaktande, varför vi nu jämför oss med ett 
relativt svagt kvartal. 

Väl medvetna om att konjunkturåterhämtningen är 
tämligen skör så har vi ett fortsatt stort kostnadsfokus 
och en stor flexibilitet i produktionen. Samtidigt strä-
var vi ständigt efter att vidareutveckla produktiviteten. 
Resultatet är att alla tre affärsområdena inte enbart 
har förbättrat sina respektive rörelseresultat utan 
också avsevärt höjt sina respektive rörelsemarginaler. 

Vi kan vidare med tillfredsställelse konstatera att vi 
även fortsätter att ta marknadsandelar. 

Speciellt värt att notera för NIBE Energy Systems är 
att de stora värmepumpsmarknaderna i Europa nu 
visar tillväxt igen samt att marknadsutvecklingen vänt 
uppåt även i östra Europa. Detta i kombination med 
alla de nya produkter som lanserats under de senaste 
kvartalen har resulterat i en god organisk tillväxt.

För NIBE Element har efterfrågan förbättrats inom 
de flesta marknadssegmenten, såväl i Europa som i 
Nordamerika och Asien, samtidigt som vi ser resultatet 
av ett stort antal nyutvecklade produkter. Detta har 
medfört att den organiska tillväxten i kvartalet enskilt 
är den högsta på flera år. 

Den totala europeiska brasvärmemarknaden har i 
princip varit oförändrad. För NIBE Stoves har den 
goda utvecklingen i Storbritannien kombinerat med 
flertalet nya produkter ändå resulterat i en god orga-
nisk tillväxt.

Under första kvartalet förvärvades verksamheten i det 
franska värmepumpsföretaget Technibel, som har en 

årsomsättning på cirka 105 Mkr. I likhet med tidigare 
gjorda uttalanden så kommer vi att vara fortsatt aktiva 
i den pågående branschkonsolideringen inom våra tre 
affärsområden.

Rörelseresultatet förbättrades under första kvartalet 
med 36,3% jämfört med motsvarande period i fjol och 
rörelsemarginalen förbättrades från 7,0% till 8,3%. 
Även rörelseresultatet har påverkats positivt av den 
försvagade svenska valutan.

Resultatet efter finansnetto förbättrades under första 
kvartalet med 34,3% jämfört med första kvartalet i fjol 
och vinstmarginalen uppgick därmed till 7,6% jämfört 
med 6,5% i fjol.

Utsikter för 2014
Vår företagsfilosofi och vårt produktprogram med 
fokusering på energibesparing och hållbarhet placerar 
oss rätt i tiden.

Marknadsmässigt är vi huvudsakligen exponerade mot 
länder med stark ekonomi.

Vår finansiella ställning är fortsatt stark, vilket ger en 
god beredskap för ytterligare förvärv.

Vi kommer att vårda våra marginaler genom fort-
satt produktivitetsarbete och försiktighet med 
fasta kostnader. Stort fokus kommer också att läg-
gas på professionell marknadsbearbetning och hög 
produktutvecklingstakt.

Detta tillsammans med allt fler positiva konjunktursig-
naler gör att vi ser framtiden an med god tillförsikt.

Markaryd den 15 maj 2014

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Positiv inledning av året 
för alla våra tre affärsområden

Kalender

15 maj 2014

Kl 11.00 Telefonkonferens  
(på engelska); 

Presentation av Delårsrapport 1 
2014 och möjlighet till att ställa 
frågor. 

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

För att lyssna på presentationen 
via telefon, ring +46 8 519 993 56

15 maj 2014

Kl. 17.00 Årsstämma 2014

15 augusti 2014

Delårsrapport 2, jan – juni 2014

14 November 2014

Delårsrapport 3, jan – sept 2014
 

  Ekonomiska mål

§ Tillväxten skall genomsnittligt 
uppgå till 20% per år

§ Rörelsemarginalen för respek-
tive 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%.
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning upp gick till 2.361,3 Mkr (2.062,4 Mkr), vil-
ket motsvarar en tillväxt på 14,5% varav 10,5% var organisk. Av den totala 
omsättningsökningen på 298,9 Mkr var 83,3 Mkr förvärvad.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 180,2 Mkr, vilket innebär 
en resultattillväxt på 34,3% jämfört med samma period 2013, då resulta-
tet efter finansnetto uppgick till 134,2 Mkr. Periodens resultat är belastat 
med förvärvskostnader på 5,5 Mkr mot 4,7 Mkr i fjol. Avkastningen på det 
egna kapitalet uppgick till 16,1%, vilket är samma som under motsva-
rande period i fjol. 

Förvärv
I början av februari förvärvades verksamheten i franska Technibel SAS 
som har en årsomsättning på cirka 105 Mkr. Bolaget är ett renodlat för-
säljningsbolag för klimatiseringsprodukter och värmepumpar under det 
väl inarbetade varumärket Technibel.

Investeringar
Koncernen har under perioden januari - mars in ve s  terat 87,2 Mkr 
(651,0 Mkr). Av investeringarna avser 28,3 Mkr (573,9 Mkr) förvärv. 
Resterande 58,9 Mkr (77,1 Mkr) avser i huvudsak investeringar i maski-
ner och inventarier i befintliga verksamheter. Det investeringsbelopp som 
avser förvärv omfattar såväl initial köpeskilling som bedömd framtida 
tilläggsköpeskilling.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital uppgick till 246,2 Mkr (183,7 Mkr). Kassaflödet efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till 102,4 Mkr (21,0 Mkr). 

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 4.589,9 Mkr. Vid 
årets ingång uppgick mot svarande skulder till 4.591,3 Mkr. 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid mars månads utgång till 
2.371,0 Mkr mot 2.369,2 Mkr vid årets in gång. 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 43,4%, att jämföras med 
43,0% vid årets ingång och 39,6% vid motsvarande tid i fjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncernge-
mensamma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick 
under perioden till 4,8 Mkr (4,0 Mkr) med ett resultat efter finansiella 
poster på 260,3 Mkr (219,7 Mkr). Disponibla likvida medel var vid perio-
dens utgång 1.313,1 Mkr mot 979,5 Mkr vid årets ingång.

NIBE Koncern 2014 2013 senaste 2013

Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 2.361,3 2.062,4 10.132,5 9.833,6
Tillväxt % 14,5 – 2,1 10,8 7,0
varav förvärvad % 4,0 7,3 8,6 9,3
Rörelseresultat Mkr 196,4 144,1 1.231,5 1.179,2
Rörelsemarginal % 8,3 7,0 12,2 12,0
Resultat ef. finansnetto Mkr 180,2 134,2 1.163,4 1.117,4
Vinstmarginal % 7,6 6,5 11,5 11,4

Soliditet % 43,4 39,6 43,4 43,0
Avkastning 
på eget kapital % 16,1 16,1 17,3 16,7
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Unikt bostadsprojekt med 
värmepumpar från NIBE

Ovanpå det K-märkta tingshuset i svenska 
Örnsköldsvik, byggt 1967, har den internatio-
nellt kända arkitekten Gert Wingårdh skapat ett 
färgsprakande bostadshus. NIBEs bergvärme-
pumpar förser såväl bostäderna som tingsrät-
tens lokaler på totalt 5.000 kvadratmeter med 
både värme och varmt vatten.
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 1.312,5 Mkr att jämföras med 1.185,3 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Av omsättningsökningen på 
127,2 Mkr hänför sig 11,1 Mkr till förvärv vilket innebär att den organiska 
tillväxten uppgick till 9,8%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 127,2 Mkr att jämföras 
med 101,1 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 9,7% 
jämfört med 8,5% föregående år. Rörelsemarginalen under den senaste 
12-månadersperioden uppgår därmed till 14,8%.

Marknaden
Marknaden i Europa för vårt huvudområde värmepumpar har stabilise-
rats och trenden är uppåtgående på flera marknader, även om det är 
från en låg nivå. En ökad nybyggnation av småhus och målsättningen 
att öka användandet av förnyelsebar energi i Europa bidrar till till-
växten. Efterfrågan speglar ganska väl den ekonomiska situationen i 
respektive land men de fyra största värmepumpsmarknaderna, det vill 
säga Frankrike, Tyskland, Sverige och Schweiz, har nu samtliga en stabil 
utveckling. 

Marknadstrenden i Europa att använda energiåtervinning ur såväl 
ute- som inomhusluften håller i sig och harmonierar väl med vårt utveck-
lingsfokus och de senaste produktintroduktionerna. 

I början av april lanserades andra delen av det brittiska bidragspro-
grammet RHI (Renewable Heating Incentive). Programmet har nu utökats 
till att subventionera ägare till såväl kommersiella fastigheter som till 
enfamiljshus och mindre bostäder. Stödet betalas ut kontant i förhållande 
till mängden använd förnyelsebar energi samt beroende på vilken typ 
av produkt som används. Vårt historiskt sett starkaste produktområde, 
bergvärmepumpar, är den värmepumpstyp som ger högst ersättning. Vi 
bedömer att detta program långsiktigt kommer att få en positiv inverkan 
genom ökad användning av värmepumpar i Storbritannien och våra nyin-
troducerade produkter bedöms därför ha goda expansionsmöjligheter på 
denna marknad.

Förra årets svagare marknadsutveckling i östra Europa har bottnat 
ur och i stort sett alla marknader uppvisar en försäljningstillväxt under 
första kvartalet.

Tillväxten på den svenska värmepumpsmarknaden har fortsatt i år. 
Speciellt glädjande är att efterfrågan på produkter för större fastigheter 
har ökat betydligt efter förra årets tillbakagång. Detta segment står för 
den största procentuella totala marknadstillväxten och utgör också det 
segment där vi marknadsandelsmässigt ökar mest. Vår totala marknads-
andel för värmepumpar har också ökat betydligt, vilket innebär att vi 
ytterligare förstärkt vår redan solida marknadsposition. Övriga delar av 
den nordiska värmepumpsmarknaden utvecklas också stabilt.

För traditionella varmvattenberedare uppvisar såväl Norden som den 
övriga europeiska marknaden en stabil utveckling medan marknaden 
för konventionella villapannor är fortsatt svag. Med skärpta lagkrav på 
energibesparing vid produktion av tappvarmvatten, kommer marknaden 
för tappvattenvärmepumpar att expandera, vilket vi ser som en god 
tillväxtmöjlighet.

NIBE Energy Systems

Verksamheten
Vårt deltagande på den viktiga nordeuropeiska mässan Nordbygg i 
Stockholm i början av april blev en styrkedemonstration. En mängd nyut-
vecklade produkter presenterades och flertalet av dessa har utmärkt sig 
i Energimyndighetens oberoende produkttester, där vi erhållit de bästa 
resultaten. Inverterstyrning av kompressorerna blir allt viktigare och vi 
kan nu erbjuda helt nya egenutvecklade sådana samtidigt som vi lanse-
rar nya produktgenerationer inom såväl uteluft som frånluft och mark-/
bergvärme, de sistnämnda med marknadens högsta årsvärmefaktor i 
Energimyndighetens test. 

En av de större nyheterna på mässan var NIBEs marknadsintroduktion 
av luft-/luftvärmepumpar, ett helt nytt produktsegment för oss, vilket 
öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

I februari förvärvades rörelsen i Technibel SAS i Frankrike, vilket är 
ett renodlat säljbolag beläget strax utanför Lyon. Technibel, som är ett 
väl inarbetat varumärke i Frankrike och känt för sina klimatiseringspro-
dukter och värmepumpar, har en årsomsättning på cirka 105 Mkr och 25 
anställda. Genom samordning med vårt eget franska bolag har vi nu ett 
bredare produkterbjudande med tre varumärken samt en säljorganisation 
som täcker hela Frankrike. Vi kommer därmed att kunna bli en betydande 
marknadsaktör när den franska marknaden nu stabiliserats och börjat 
röra sig i rätt riktning igen. 

NIBE Energy Systems 2014 2013 senaste 2013
Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 1.312,5 1.185,3 5.867,0 5.739,9
Tillväxt % 10,7 – 9,1 1,5 – 2,7
varav förvärvad % 0,9 0,9 0,7 0,7
Rörelseresultat Mkr 127,2 101,1 870,3 844,2
Rörelsemarginal % 9,7 8,5 14,8 14,7
Tillgångar Mkr 8.001,8 7.689,1 8.001,8 8.098,6
Skulder Mkr 1.131,9 991,6 1.131,9 1.067,7

Invest. i anlägg.tillgångar Mkr 45,7 30,1 201,2 185,7
Avskrivningar Mkr 59,2 59,4 240,2 240,4

Flera av våra varumärken var representerade på svenska mässan Nordbygg

På den svenska proffsmässan Nordbygg i Stockholm var flera av Energy Systems 
varumärken representerade. NIBE presenterade ett flertal produktnyheter, bland 
annat visades för första gången det nya produktsegmentet luft/luft upp. Det 
kommer att möjliggöra nya marknadsinbrytningar och ytterligare förbättrade 
marknadsandelar.
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 758,7 Mkr att jämföras med 649,8 Mkr under 
motsvarande period i fjol. Av omsättningsökningen på 108,9 Mkr hänför 
sig 31,7 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten upp-
gick till 11,9%.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 63,2 Mkr att jämföras med 
42,4 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 8,3% jäm-
fört med 6,5% föregående år. Rörelsemarginalen den senaste 12-måna-
dersperioden uppgår därmed till 8,1%.

Marknaden
Såväl efterfrågan på den internationella elementmarknaden som den 
allmänna industrikonjunkturen, vilka båda successivt förbättrades under 
fjolåret, har fortsatt att utvecklas positivt under första kvartalet i år. 

Generellt upplever vi en ökad efterfrågan på marknaderna i norra 
Europa och Storbritannien samtidigt som marknaderna i södra Europa 
efter flera års nedgång nu har stabiliserats, även om det är på en förhål-
landevis låg nivå.

Till skillnad från en ovanligt mild vinter i Europa så har Nordamerika 
haft en kall vinter, vilket inneburit att efterfrågan på produkter för 
bostadsuppvärmning ökat kraftigt. Samtidigt har vitvarumarknaden 
utvecklats något svagare men vi bedömer att den kommer att återhämta 
sig under året.

Den asiatiska marknaden uppvisar en fortsatt stabil tillväxt för de 
flesta marknadsavsnitten.

För produktområden som är relaterade till uppvärmning av bostäder 
kan vi konstatera att produkter för förnyelsebara och effektiva energi-
lösningar ökar.  

Inom industrisektorn har främst produkter kopplade till energipro-
duktion för såväl olja och gas som vindkraft, haft en god efterfrågan. 
Vår marknadsnärvaro och marknadsposition inom denna sektor har 
ytterligare stärkts då vi med framgång lanserat ett antal unika produkter 
globalt. Vi ser också goda möjligheter till att kunna expandera ytterligare.

Transportsektorn, som omfattar både bilindustrin och spårbunden 
trafik, har också haft en positiv start på året. Flera nya innovativa pro-
dukter för bilindustrin liksom nya kundprojekt med inriktning mot för-
bättrade miljöegenskaper bidrar till ökad försäljning.

NIBE Element

Verksamheten
Vi fortsätter med våra strukturåtgärder för att skapa konkurrenskraf-
tiga enheter inom respektive marknadssegment. Det innebär bland 
annat ytterligare investeringssatsningar på robotisering och automa-
tion. Parallellt satsar vi på produktionstekniska genomgångar för att 
säkerställa god produktivitet och effektivitet, allt i syfte att nå målsatt 
rörelsemarginalnivå.

Specialiseringen av enheterna i Nordamerika har genomförts på ett 
framgångrikt sätt och har också gett förväntat resultat. Under första 
halvåret 2014 kommer också administrationen att samordnas, vilket 
bedöms ge ytterligare positiva effekter.

Marknadsnärvaron kommer också att ytterligare förstärkas i både 
Nordamerika och Asien då vi nu fortsätter att utöka säljorganisationen, 
speciellt på den industriella och kommersiella sidan.

Råvaru- och valutautveckling är fortsatt volatil och påverkar prisbild-
ning och konkurrenskraft i betydande omfattning. I denna situation ger 
vår globalisering oss en klar fördel av att ha produktionsenheter i olika 
valutaområden.

NIBE Element 2014 2013 senaste 2013
Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 758,7 649,8 2.930,8 2.821,8
Tillväxt % 16,8 7,6 23,0 20,8
varav förvärvad % 4,9 13,9 15,6 18,2
Rörelseresultat Mkr 63,2 42,4 237,5 216,7
Rörelsemarginal % 8,3 6,5 8,1 7,7
Tillgångar Mkr 2.803,4 2.633,8 2.803,4 2.758,2
Skulder Mkr 568,4 458,5 568,4 547,6

Invest. i anlägg.tillgångar Mkr 13,9 17,7 79,2 83,0
Avskrivningar Mkr 24,7 21,4 95,0 91,7

Kall vinter i Nordamerika
Förra årets kalla nordamerikanska vinter innebar en stark 
efterfrågan på produkter för bostadsuppvärmning, vilket gyn-
nade våra kunder som ökade sin försäljning markant, som i 
sin tur gynnade oss som B2B företag.
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 320,2 Mkr att jämföras med 252,3 Mkr under 
motsvarande period i fjol. Av omsättningsökningen på 67,9 Mkr hänför sig 
40,5 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick 
till 10,9%.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 15,0 Mkr att jämföras med 
8,9 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelse-
marginal på 4,7% jämfört med 3,5% föregående år. Rörelsemarginalen 
under den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 10,8%.

Marknaden
Brasvärmemarknaden i Europa ligger totalt sett på ungefär samma nivå 
hittills i år som föregående år. Undantagen är den brittiska marknaden 
som har fortsatt att utvecklas mycket starkt samt den norska marknaden 
som har haft en svagare inledning än under fjolåret. 

I Skandinavien kan vi konstatera att efterfrågan i Sverige och 
Danmark har stabiliserats efter flera år med kraftig tillbakagång. 
Efterfrågesituationen ligger fortfarande på en, historiskt sett, mycket låg 
nivå, vilket huvudsakligen beror på konsumenternas avvaktande hållning 
till att investera i sällanköpsvaror. De positiva effekterna av en något ökad 
småhusproduktion förväntas inte slå igenom i branschen förrän under 
andra halvåret. 

Efterfrågan i Norge, som är en förhållandevis stor marknad för bras-
värmeprodukter, har fortsatt att minska under första kvartalet. Det beror 
främst på en allmän inbromsning i konjunkturen tillsammans med lägre 
byggnation men också på den ovanligt milda vintern som ytterligare för-
stärkt tillbakagången.

Storbritannien har en snabbare konjunkturåterhämtning än flera 
andra länder i Europa. I kombination med ökad rörlighet på bostadsmark-
naden, till följd av generösa finansieringsmöjligheter, innebär det ytter-
ligare ökad efterfrågan på brasvärmeprodukter. 

Trots flera signaler om en allmän konjunkturförbättring har inte 
efterfrågan ökat nämnvärt i Tyskland, vilket delvis kan förklaras med den 
ovanligt milda vintern kombinerat med relativt låga energipriser. 

I Frankrike har det skett en svängning i efterfrågan på brasvärme-
produkter där vedeldade kaminer får stå tillbaka något till förmån för 
pelletseldade kaminer, främst i nyproducerade småhus. 

Verksamheten
Fjolårets lanseringar av flertalet nya produkter, som till stor del kom-
pletterar vårt befintliga sortiment, har bidragit till en ökad omsättning 
under årets första kvartal. Dessutom har vår satsning på ett breddat 
erbjudande inom produktområdet skorstenssystem gett resultat i form 
av ökade marknadsandelar i Skandinavien.

Efter ett år med många produktlanseringar kommer vi under inneva-
rande år att fokusera på att ytterligare förbättra produktiviteten i våra 
tillverkande enheter. En något stabilare efterfrågesituation ger också en 
jämnare produktionstakt, vilket skapar goda förutsättningar för effektiv 
produktion och hög leveranssäkerhet.

Brittiska Stovax Heating Group, som förvärvades för drygt ett år 
sedan, har haft en mycket starkt utveckling tack vare god efterfrågan 
på den brittiska hemmamarknaden kombinerat med en konsekvent och 
professionell ledning av bolaget där fortsatt självständighet och stort 
ansvarstagande är ledorden.   

NIBE Stoves

NIBE Stoves 2014 2013 senaste 2013
Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 320,2 252,3 1.463,2 1.395,3
Tillväxt % 26,9 11,6 34,2 31,1
varav förvärvad % 16,0 25,1 34,5 36,9
Rörelseresultat Mkr 15,0 8,9 157,9 151,8
Rörelsemarginal % 4,7 3,5 10,8 10,9
Tillgångar Mkr 1.554,5 1.502,3 1.554,5 1.592,2
Skulder Mkr 201,6 187,3 201,6 206,1

Invest. i anlägg.tillgångar Mkr 3,8 5,6 24,8 26,6
Avskrivningar Mkr 13,4 11,7 54,3 52,6

Stark marknadsutveckling i Storbritannien

Storbritannien har haft en snabbare konjunktur-
återhämtning än flera andra länder i Europa vilket 
ökat efterfrågan på brasvärmeprodukter. Genom 
förvärvet av Stovax Heating Group tillsammans 
med egna marknadssatsningar har vi uppnått en 
marknadsledande position även i Storbritannien 
och våra starkaste varumärken på denna marknad 
är Stovax, Gazco och Contura.
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Resultaträkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget

jan-mars jan-mars senaste helår jan-mars jan-mars
(Mkr) 2014 2013 12 mån 2013 2014 2013

Nettoomsättning 2.361,3 2.062,4 10.132,5 9.833,6 4,8 4,0

Kostnad för sålda varor – 1.576,7 – 1.408,3 – 6.630,2 – 6.461,8 0,0 0,0

Bruttoresultat 784,6 654,1 3.502,3 3.371,8 4,8 4,0
Försäljningskostnader – 454,6 – 396,2 – 1.796,9 – 1.738,5 0,0 0,0
Administrationskostnader – 156,7 – 139,2 – 597,2 – 579,7 – 9,1 – 7,8

Övriga rörelseintäkter 23,1 25,4 123,3 125,6 0,0 0,0

Rörelseresultat 196,4 144,1 1.231,5 1.179,2 – 4,3 – 3,8
Finansiellt netto – 16,2 – 9,9 – 68,1 – 61,8 264,6 223,5

Resultat efter finansiellt netto 180,2 134,2 1.163,4 1.117,4 260,3 219,7
Skatt – 41,9 – 35,4 – 265,9 – 259,4 0,0 0,0

Nettoresultat 138,3 98,8 897,5 858,0 260,3 219,7

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 138,3 98,8 897,5 858,0 260,3 219,7

Planenliga avskrivningar ingår med 97,3 92,6 389,3 384,6 0,0 0,0
Nettovinst per aktie före och efter utspädning, kronor 1,25 0,90 8,14 7,78

Rapport över totalresultat

Nettoresultat 138,3 98,8 897,5 858,0 260,3 219,7

Övrigt totalresultat

Poster som ej kommer att omklassificeras till 
resultaträkningen

Aktuariella vinster och förluster i pensionsplaner 0,0 0,0 35,4 35,4 0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0 – 7,5 – 7,5 0,0 0,0
0,0 0,0 27,9 27,9 0,0 0,0

Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen

Kassaflödessäkringar 1,9 5,5 – 8,8 – 5,1 – 0,6 0,0
Säkring av nettoinvestering – 20,5 123,8 – 226,4 – 82,1 – 20,5 122,9
Valutakursdifferenser 25,7 – 287,4 433,1 120,0 0,0 0,0
Skatt 3,8 – 28,6 51,7 19,2 4,4 – 27,0

10,9 – 186,7 249,6 52,0 – 16,7 95,9

Summa övrigt totalresultat 10,9 – 186,7 277,5 79,9 – 16,7 95,9

Summa totalresultat 149,2 – 87,9 1.175,0 937,9 243,6 315,6

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 149,2 – 87,9 1.175,0 937,9 243,6 315,6

Balansräkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget

(Mkr) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 6.186,5 5.879,6 6.153,6 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 1.882,6 1.825,2 1.889,1 0,0 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 161,4 149,0 155,2 8.217,9 7.718,3 8.187,4

Summa anläggningstillgångar 8.230,5 7.853,8 8.197,9 8.217,9 7.718,3 8.187,4
Varulager 1.855,9 1.770,4 1.760,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga fordringar 1.538,5 1.539,3 1.414,7 67,8 9,5 72,9

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 1.578,8 887,7 1.591,2 913,1 304,6 579,5

Summa omsättningstillgångar 4.973,2 4.197,4 4.768,9 980,9 314,1 652,4
Summa tillgångar 13.203,7 12.051,2 12.966,8 9.198,8 8.032,4 8.839,8
Eget kapital 5.724,6 4.770,0 5.575,4 3.604,4 3.435,0 3.360,8

Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1

Långfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 1.276,2 1.263,9 1.267,2 517,3 542,9 517,5

Långfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 4.379,2 4.119,2 4.390,7 4.899,5 3.665,6 4.796,7

Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 1.613,0 1.419,0 1.532,9 23,7 15,5 22,6

Kortfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 210,7 479,1 200,6 152,8 372,3 141,1

Summa eget kapital och skulder 13.203,7 12.051,2 12.966,8 9.198,8 8.032,4 8.839,8
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Nyckeltal jan-mars 
2014

jan-mars 
2013

helår
2013

Tillväxt % 14,5 – 2,1 7,0
Rörelsemarginal % 8,3 7,0 12,0
Vinstmarginal % 7,6 6,5 11,4
Investeringar i anläggningstillgångar Mkr 87,2 651,0 911,6

Disponibla likvida medel Mkr 2.371,0 1.648,4 2.369,2
Rörelsekapital, 
inklusive kassa och bank Mkr 3.149,3 2.299,3 3.035,3
i förhållande till nettoomsättning % 31,1 25,1 30,9

Rörelsekapital, 
exklusive kassa och bank Mkr 1.570,5 1.411,6  1.444,1
i förhållande till nettoomsättning % 15,5 15,4 14,7

Räntebärande skulder/Eget kapital % 80,2 96,4 82,3
Soliditet % 43,4 39,6 43,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 12,4 11,6 12,4

Avkastning på eget kapital % 16,1 16,1 16,7
Nettoskuld / EBITDA ggr 1,9 2,7 1,9
Räntetäckningsgrad ggr 7,6 9,4 12,4

Data per aktie
jan-mars

2014
jan-mars

2013
helår
2013

Nettovinst per aktie 
(totalt 110.253.638 aktier) kr 1,25 0,90 7,78

Eget kapital per aktie kr 51,92 43,26 50,57

Balansdagens börskurs kr 166,50 113,30 145,00

Kassaflödesanalys i sammandrag
jan-mars jan-mars helår

(Mkr) 2014 2013 2013

Kassaflöde från löpande 
verksamhet 246,2 183,7 1.255,4

Förändring av rörelsekapital – 143,8 – 162,7 – 186,2
Investeringsverksamhet – 87,2 – 243,0 – 474,8
Finansieringsverksamhet – 24,5 200,4 50,6
Kursdifferens i likvida medel – 3,1 – 25,0 11,9
Förändring av likvida medel – 12,4 – 46,6 656,9

Förändring i eget kapital i sammandrag

jan-mars jan-mars helår

(Mkr) 2014 2013 2013
Ingående eget kapital 5.575,4 4.857,9 4.857,9
Utdelning till aktieägare 0,0 0,0 – 220,5
Återbetald utdelning till 
aktieägare1)

0,0 0,0 0,1

Periodens totalresultat 149,2 – 87,9 937,9
Utgående eget kapital 5.724,6 4.770,0 5.575,4

1)   Utdelningar under 2003 som förfallit då de fortfarande är oinlösta.

Finansiella instrument                        
värderade till verkligt värde

31 mars
2014

31 mars 
2013

31 dec
2013

(Mkr)

Kortfristiga fordringar
Valutaterminer 2,4 7,6 7,2
Råvaruterminer 0,5 0,1 0,3
Summa 2,9 7,7 7,5

Kortfristiga skulder och avsättningar,       
icke räntebärande

Valutaterminer 5,0 1,6 11,0

Råvaruterminer 0,0 0,2 0,5

Summa 5,0 1,8 11,5

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 2013. 
För övriga finansiella tillgångar och skulder i koncernen utgör de redo-
visade värdena en rimlig approximation av deras verkliga värden. För en 
specifikation av sådana finansiella tillgångar och skulder hänvisas till not 
7 i årsredovisningen för 2013. 
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Redovisningsprinciper
NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS). NIBE Industriers 
delårsrapport för första kvartalet 2014 är upprättad enligt IAS 34 
Delårsrapportering. Segmentsredovisningen har ändrats jämfört med  
tidigare. Såsom skulder i segmenten redovisas nu endast skulder av rörel-
sekaraktär. Jämförelsetalen för tidgare perioder har justerats på mot-
svarande sätt. I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats som 
beskrivs på sidorna 66–68 i årsredovisningen för 2013. Moderbolaget 
redovisar enligt årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juri-
diska personer. Transaktioner med närstående har skett i samma omfatt-
ning som i fjol och samma principer tillämpas som beskrivs på sidan 66 i 
årsredovisningen för 2013.

Risker och osäkerhetsfaktorer
NIBE Industrier är en internationell koncern med representation i ett 
40-tal 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 naturligt led i den löpande uppföljningen av verksamheten. Utöver de 
risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i NIBE Industriers årsredovis-
ning för 2013 bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha 
tillkommit.  

Kvartalsdata

Resultaträkning koncernen 2014 2013 2012

(Mkr) Kv 1 Kv1 Kv2  Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Nettoomsättning 2.361,3 2.062,4 2.350,2 2.544,9 2.876,1 2.106,7 2.318,4 2.271,2 2.496,0
Rörelsekostnader – 2.164,9 – 1.918,3 – 2.095,4 – 2.187,7 – 2.453,0 – 1.948,9 – 2.054,5 – 1.958,9 – 2.190,9

Rörelseresultat 196,4 144,1 254,8 357,2 423,1 157,8 263,9 312,3 305,1
Finansiellt netto – 16,2 – 9,9 – 13,3 – 19,3 – 19,3 – 11,4 – 24,6 – 16,6 18,9

Resultat efter finansiellt netto 180,2 134,2 241,5 337,9 403,8 146,4 239,3 295,7 324,0

Skatt – 41,9 – 35,4 – 55,6 – 74,8 – 93,6 – 38,1 – 59,5 – 72,6 – 71,7

Nettoresultat 138,3 98,8 185,9 263,1 310,2 108,3 179,8 223,1 252,3

Nettoomsättning 
affärsområdena

NIBE Energy Systems 1.312,5 1.185,3 1.397,7 1.498,9 1.658,0 1.303,4 1.548,8 1.477,8 1.571,1
NIBE Element 758,7 649,8 734,5 704,5 733,0 603,8 624,4 540,5 568,1
NIBE Stoves 320,2 252,3 251,1 368,7 523,2 226,0 175,9 276,5 386,0
Koncernelimineringar – 30,1 – 25,0 – 33,1 – 27,2 – 38,1 – 26,5 – 30,7 – 23,6 – 29,2

Totalt koncernen 2.361,3 2.062,4 2.350,2 2.544,9 2.876,1 2.106,7 2.318,4 2.271,2 2.496,0

Rörelseresultat 
affärsområdena

NIBE Energy Systems 127,2 101,1 205,4 264,9 272,8 111,6 226,6 256,7 212,5
NIBE Element 63,2 42,4 58,4 59,9 56,0 37,0 46,6 25,7 43,2
NIBE Stoves 15,0 8,9 1,6 38,3 103,0 15,1 0,4 35,9 64,4
Koncernelimineringar – 9,0 – 8,3 – 10,6 – 5,9 – 8,7 – 5,9 – 9,7 – 6,0 – 15,0

Totalt koncernen 196,4 144,1 254,8 357,2 423,1 157,8 263,9 312,3 305,1
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Uppgifterna i denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För övrig information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2013.

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 15 maj 2014

Arvid Gierow 
Styrelsens ordförande 

Georg Brunstam
Styrelseledamot

Hans Linnarson
Styrelseledamot

Eva-Lotta Kraft
Styrelseledamot

Gerteric Lindquist 
Verkställande direktör

Anders Pålsson
Styrelseledamot

NIBE aktien
NIBEs B-aktie är noterad vid NASDAQ 
OMX i Stockholm, Large Cap listan. NIBE-
aktiens stängningskurs den 31 mars 2014 
var 166,50 kr. Under kvartal 1 2014 gick 
NIBEs aktiekurs upp med 14,8% från 145,00 
kronor till 166,50 kronor. OMX Stockholm 
All-share (OMXS)  gick under samma peri-
od upp med 3,9% . Vid ut gången av mars 
2014 uppgick  NIBEs börs värde till 18.357,2 
Mkr, baserat på senaste betalkurs. Antalet 
omsatta NIBE-aktier uppgick till 7.745.676 
vilket motsvarar en omsättningshastighet på 
28,1% under första kvartalet 2014.
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NIBE Industrier AB (publ)
Box 14, 285 21  MARKARYD  Tel 0433 - 73 000  
www.nibe.com  ·  Org-nr: 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 offent-
liggörande den 15 maj 2014 kl 08.00.

NIBE är ett internationellt företag som bedriver verksamhet inom tre olika 

affärsområden; NIBE Energy Systems, NIBE Element och NIBE Stoves. 

Visionen är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Affärsidén 

är att erbjuda marknaden högkvalitativa och innovativa energitekniska 

produkter och lösningar. Basen för detta är NIBE-koncernens breda kun-

nande inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.


