
§ OMSÄTTNINGEN uppgick till 
 2.062,4 Mkr (2.106,7 Mkr)

§ RESULTATET EFTER FINANSNETTO 
 uppgick till 134,2 Mkr (146,4 Mkr)

§ RESULTATET EFTER SKATT
 uppgick till 98,8 Mkr (108,3 Mkr)

§ VINSTEN per aktie uppgick till  
 0,90 kr (0,98 kr)

§ FÖRVÄRV AV
– 60% av aktierna i brittiska Stovax
 Heating Group Ltd
– danska Eltwin-gruppen

– hållbara energilösningar i världsklass

Delårsrapport 1 · 2013
Januari – Mars          
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VD har ordet

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Koncernens omsättning under första kvartalet redu-
cerades med 2,1% och organiskt med 9,4%. Under 
motsvarande period i fjol uppgick omsättningstillväxten 
till 44,1% varav 2,3% var organisk. Förutom den faktiska 
volymtillbakagången har omsättningen också påverkats 
negativt av den starka svenska valutan. 

Efterfrågebilden har generellt varit fortsatt avvak-
tande för alla tre affärsområdena vad avser Europa, 
vilket ligger i linje med den interna bedömning vi gjorde 
vid årets ingång. 

För NIBE Element har efterfrågan i Nordamerika, 
som numera utgör en betydande del av affärsområdets 
omsättning, varit klart bättre. 

För NIBE Energy Systems var under fjolåret speci-
ellt den svenska värmepumpsmarknadens tillbakagång 
besvärande. Bedömningen är att efterfrågan nu tycks 
plana ut på en lägre nivå. Under första kvartalet har 
däremot den för affärsområdet mycket viktiga tyska vär-
mepumpsmarknaden haft en uppbromsning, vilket dock 
i huvudsak bedöms bero på den långa vintern eftersom 
byggprojekten finns men har försenats. 

Även för NIBE Stoves bedöms det tidigare branta                                                                                                     
efterfrågefallet i Sverige plana ut samtidigt som 
Storbritannien är ett glädjeämne. 

Trots den fortsatt avvaktande marknadsutvecklingen 
så har affärsområdena lyckats behålla och på de fles-
ta marknader ytterligare ökat sina marknadsandelar. 
Förklaringen till detta är liksom tidigare bra kvalitet, 
konsekvent distributionsstrategi samt prestandastarka 
produktsortiment som ständigt vidareutvecklas.

Med hänsyn tagen till vår säsongsförskjutning av 
omsättning och resultat till andra halvåret genomförs 
under andra kvartalet en sedvanlig lageruppbyggnad. 
Liksom under fjolåret kommer detta att kombineras 
med säsongsarbetstid under andra halvåret för att 
säkerställa god produktivitet, hög leveranssäkerhet och 
rätt kvalitet.

För att upprätthålla stabila marginaler har produk-
tionskapaciteten och den fasta kostnadsmassan anpas-
sats till rådande marknadsförhållanden. Anslagna medel 
till produktutveckling har dock hållits oförändrade lik-
som organisationen på försäljningssidan. Under sen-
vintern/våren har samtliga tre affärsområdena, bland 
annat som ett resultat av detta, kunnat lansera ett stort 
antal nya produkter som vi bedömer skall kunna ge bety-
dande marknadsandelsframgångar framgent.

Genom att kunna behålla stabila marginaler kan vi 
också konsekvent fortsätta att realisera vår förvärvs-

strategi. Förvärven av danska Eltwin-gruppen, element-
verksamheten i amerikanska Springfield Wire och 60% 
av aktierna i Stovax Heating Group, det marknadsle-
dande brasvärmeföretaget i Storbritannien, är goda 
exempel på detta.

Vår erfarenhet säger oss vidare att flera för oss 
intressanta företag kommer att kunna komma ut till 
försäljning under det närmaste året som en konsekvens 
av de rådande besvärliga marknadsförhållandena. Vi gör 
bedömningen att NIBEs långsiktigt och genuint indu-
striella profil utgör ett intressant alternativ för många 
av ägarna till dessa företag.

Rörelseresultatet försämrades med 8,7% jämfört 
med första kvartalet 2012 och rörelsemarginalen upp-
gick därmed till 7,0% jämfört med fjolårets 7,5%. 
Förutom den organiska tillbakagången har den starka 
svenska valutan påverkat rörelseresultatet negativt. 
Dessutom är det belastat med 4,7 Mkr i förvärvskostna-
der mot 1,3 Mkr under första kvartalet i fjol. Resultatet 
efter finansnetto försämrades med 8,3% och vinstmar-
ginalen uppgick till 6,5% jämfört med 6,9% i fjol.

Investeringarna i de befintliga verksamheterna upp-
gick under första kvartalet till 77,1 Mkr jämfört med 
40,6 Mkr under kvartal ett i fjol. Investeringstakten för 
helåret bedöms ligga i nivå med eller strax under den 
planenliga avskrivningstakten.

Utsikter för 2013
Vår företagsfilosofi och vårt produktprogram med foku-
sering 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 i avvaktan på en förbättrad efterfrågan 
att operativt fokusera på att vårda våra marginaler 
genom fortsatt produktivitetsarbete och stor försiktig-
het med de fasta kostnaderna.

Markaryd den 15 maj 2013

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Fortsatt avvaktande marknadsutveckling 
– fokus på marginaler, nya produkter 
och förvärv

Kalender

15 maj 2013

Kl 11.00 Telefonkonferens  
(på engelska);

VD presenterar Delårsrapporten  
per telefon och svarar på frågor. 
Tel nr 08-505 564 76 

15 maj 2013

kl 17.00 Årsstämma 2013

16 augusti 2013

Delårsrapport 2, jan – juni 2013

15 november 2013

Delårsrapport 3, jan – sept 2013
Kapitalmarknadsdag

Ekonomiska mål

§ Tillväxten skall genomsnittligt 
uppgå till 20% per år

§ Rörelseresultatet 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%.



NIBE  ·  DELÅRSRAPPORT 1  ·  2013  ·  JANUARI–MARS 3

Omsättning
Koncernens nettoomsättning under perioden januari – mars upp gick till 
2.062,4 Mkr (2.106,7 Mkr), vilket innebär en reduktion av omsättningen med 
2,1%. Organiskt reducerades omsättningen med 9,4% då den förvärvade 
omsättningsökningen uppgick till 153,3 Mkr.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 134,2 Mkr, vilket innebär en 
resultatförändring på –8,3% jämfört med samma period 2012, då resultatet 
efter finansnetto uppgick till 146,4 Mkr. Periodens resultat är belastat med 
förvärvskostnader på 4,7 Mkr mot 1,3 Mkr i fjol. .

Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 16,1% (15,5%). 

Förvärv
I slutet av januari förvärvades 60% av aktierna i brittiska Stovax Heating 
Group Ltd som har en årsomsättning på cirka 380 Mkr med en rörelse-
marginal på cirka 15%. Med ett produktprogram för både ved och gas har 
bolaget en marknadsledande position inom brasvärmeprodukter på sin hem-
mamarknad. Bolaget har konsoliderats i affärsområdet NIBE Stoves från och 
med februari. Förvärvsbalansen är fortfarande preliminär. Avtal finns om att 
förvärva återstående 40% av aktierna år 2016.

I enlighet med principöverenskommelsen från juni 2012, genomfördes 
i februari förvärvet av danska Eltwin-gruppen med verksamhet inriktad mot 
mätning och styrning inom energiområdet. Eltwin-gruppen, som omsätter 
cirka 85 Mkr med en rörelsemarginal på cirka 9%, har konsoliderats i affärs-
området NIBE Element från och med mars. Förvärvsbalansen är fortfarande 
preliminär.

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – mars in ve s  terat 651,0 Mkr (40,6 
Mkr). Av investeringarna avser 573,9 Mkr (0,0 Mkr) förvärv. Resterande 77,1 
Mkr (40,6 Mkr) avser i huvudsak investeringar i maskiner och inventarier 
i befintliga verksamheter. Investeringsbeloppet avseende förvärv är base-
rat på antaganden om köpeskillingen för de återstående 40% av aktierna 
i Stovax Heating Group samt en bedömd framtida tilläggsköpeskilling för 
Eltwin-gruppen.
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NIBE Koncern 2013 2012 senaste 2012
Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 2.062,4 2.106,7 9.148,0 9.192,3
Tillväxt % – 2,1 44,1 4,1 12,9
varav förvärvad % 7,3 41,8 12,8 19,4
Rörelseresultat Mkr 144,1 157,8 1.025,4 1.039,1
Rörelsemarginal % 7,0 7,5 11,2 11,3
Resultat e. finansnetto Mkr 134,2 146,4 993,2 1.005,4
Vinstmarginal % 6,5 6,9 10,9 10,9

Soliditet % 39,6 39,0 39,6 41,9
Avkastning 
på eget kapital % 16,1 15,5 16,6 15,9

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital uppgick till 188,2 Mkr (185,4 Mkr). Kassaflödet efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till 25,5 Mkr (96,1 Mkr). 

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 4.598,3 Mkr. Vid 
årets ingång uppgick mot svarande skulder till 4.434,8 Mkr. 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid mars månads utgång till 
1.648,4 Mkr mot 1.710,1 Mkr vid årets in gång. 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 39,6%, att jämföras med 
41,9% vid årets ingång och 39,0% vid motsvarande tid ifjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemen-
samma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick under 
perioden till 4,0 Mkr (2,5 Mkr) med ett resultat efter finansiella poster på 
219,7 Mkr (–15,5 Mkr). Disponibla likvida medel var vid periodens utgång 
704,6 Mkr mot 480,7 Mkr vid årets ingång.
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 1.185,3 Mkr att jämföras med 1.303,4 Mkr under 
motsvarande period föregående år. Den förvärvade omsättningsökningen var 
12,4 Mkr, vilket innebär att omsättningen organiskt minskat med 10,0%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 101,1 Mkr att jämföras med 111,6 
Mkr under motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
8,5% jämfört med 8,6% föregående år. Rörelsemarginalen den senaste 12-måna-
dersperioden uppgår därmed till 13,8%. 

Marknaden
Årets inledning har präglats av en fortsatt dämpad efterfrågan på den euro-
peiska värmepumpsmarknaden. Den avvaktande konjunkturen i kombination 
med fortsatt finansiell osäkerhet och en rekordlåg nybyggnationsnivå är de 
huvudsakliga anledningarna.

Föregående års stabila marknadsutveckling i östra Europa har ersatts av 
en försiktigare inhemsk marknad i länder som till exempel Polen och Tjeckien. 

Även värmepumpsmarknaden i Tyskland, vilken till skillnad från många andra 
marknader hade en tillväxt under föregående år, har varit försiktigare under 
första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är dock den långa 
vintern, som bidragit till att många redan beslutade byggprojekt har försenats.  
Efterfrågeutvecklingen i de övriga europeiska länderna varierar något och 
speglar ganska väl den ekonomiska situationen i respektive land.

Såväl Norden som den övriga europeiska marknaden för traditionella varm-
vattenberedare och biobränslepannor uppvisar en stabil utveckling.

Förra årets kraftiga tillbakagång på den svenska värmepumpsmarknaden 
har dämpats under första kvartalet och bedömningen är att efterfrågan håller 
på att plana ut på en lägre nivå. Den exceptionellt låga nybyggnationsnivån av 
småhus är oförändrad. Sammantaget har vi lyckats öka vår totala marknadsan-
del ytterligare inom området värmepumpar och vi har fortsatt en mycket stark 
marknadsposition även inom området varmvattenberedare.

Med de skärpta lagkraven på energibesparing avseende produktion av 
tappvarmvatten, vilka träder i kraft i Europa i år, kommer marknaden för vär-
mepumpar avsedda för uppvärmning av enbart tappvarmvatten att expandera, 

NIBE Energy Systems

vilket vi ser som en god tillväxtmöjlighet. EU-kommissionens beslut, att inklu-
dera även frånluftsvärmepumpar i regelverket för att beräkna förnyelsebar 
energi från värmepumpar, ger ytterligare tillväxtmöjligheter också för denna 
produktkategori.

Verksamheten
Under mars månad deltog vi framgångsrikt med våra olika varumärken på 
ISH i Frankfurt, vilken är den största internationella branschmässan i Europa. 
Under temat ”En värld av möjligheter” presenterades ett stort antal produkt-
nyheter, bland annat vår nya internationellt anpassade generation av ute-
luftsvärmepumpar och nya konceptlösningar inom värme, kyla, ventilation och 
varmvattenberedning. 

En anpassning av produktionskapaciteten i våra anläggningar sker kontinu-
erligt för att parera efterfrågesituationen. Den fasta kostnadsmassan hårdbe-
vakas och vi arbetar målmedvetet med att öka effektivisering och kostnadsop-
timering i alla led, allt i syfte att vårda våra marginaler. Produktutveckling och 
marknadsbearbetning sker dock med oförminskad kraft.

Sammantaget har förstärkningen av den svenska kronan påverkat såväl 
omsättning som resultat negativt. 
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NIBE Energy Systems 2013 2012 senaste 2012
Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 1.185,3 1.303,4 5.783,1 5.901,1
Tillväxt % – 9,1 66,2 5,0 18,3
Rörelseresultat Mkr 101,1 111,6 796,9 807,4
Rörelsemarginal % 8,5 8,6 13,8 13,7
Tillgångar Mkr 7.689,1 8.299,6 7.689,1 8.108,3
Skulder Mkr 7.083,1 7.137,7 7.083,1 7.069,0

Investeringar i anl tillg Mkr 30,1 44,7 161,6 176,2
Avskrivningar Mkr 59,4 61,8 244,6 247,0
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 649,8 Mkr att jämföras med 603,8 Mkr under mot-
svarande period föregående år. Av omsättningsökningen på 46,0 Mkr hänför 
sig 84,2 Mkr till förvärv, vilket innebär att omsättningen organiskt minskat 
med 6,3%.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 42,4 Mkr att jämföras med 37,0 
Mkr under motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelsemargi-
nal på 6,5% jämfört med 6,1% föregående år. Rörelsemarginalen den senaste 
12-månadersperioden uppgår därmed till 6,6%.

Marknaden
Efterfrågeutvecklingen på den internationella elementmarknaden har totalt 
sett återhämtat sig något jämfört med den svaga avslutningen på 2012 men 
når inte upp till nivån under första kvartalet ifjol. 

Byggkonjunkturen är fortsatt svag i Europa medan vi däremot kan notera 
en återhämtning inom både komfortsektorn och vitvarusektorn i Nordamerika. 
Produktområden relaterade till bilindustrin har generellt sett haft en sta-
bil utveckling under inledningen av året och även inom detta segment har 
Nordamerika haft den mest positiva utvecklingen.

Inom de investeringsrelaterade produktsegmenten har efterfrågan varit 
stabil och de som är relaterade till olje- och gasindustrin har haft en positiv 
utveckling. Även produktområdet resistorer, som har en stor del av sina kunder 
inom marknadssegmenten energibesparing och förnyelsebar energi, har haft 
en god utveckling under årets första månader. 

Det råder för närvarande en stor osäkerhet och försiktighet hos våra kunder 
och vi bedömer att kunderna generellt sett har normala lager. Utvecklingen 
under resterande del av året kommer därför huvudsakligen att vara beroende 
av den allmänna konjunkturutvecklingen.

Vi fortsätter vår produktutveckling och marknadsintroduktion av produkter 
med ett ökat systeminnehåll och ökar också successivt andelen produkter som 
förutom själva värmeelementet innehåller lösningar för mätning och styrning.

NIBE Element

Verksamheten 
För att möta variationen i efterfrågan har produktionskapaciteten i våra pro-
duktionsanläggningar i största möjliga mån anpassats till den rådande situatio-
nen samtidigt som rationaliseringsprojekt och kostnadsreducerande åtgärder 
genomförts.

Under första kvartalet har ett omfattande arbete genomförts med att 
integrera de nordamerikanska enheterna i förvärvade Springfield Wire med 
affärsområdets redan existerande verksamhet. Integrationen innebär en spe-
cialisering av enheterna i USA och Mexiko, vilket ger möjlighet både till ratio-
naliseringar och förbättrad konkurrenskraft vad gäller teknik och kundservice. 

Under februari månad slutfördes förvärvet av Eltwin-gruppen. Verksamheten 
tillför NIBE Element kompetens och produktionskapacitet för elektronik till både 
existerande och nya kunder inom energiområdet. Med Eltwin stärker vi sats-
ningen på kompletta lösningar för värme, mätning och styrning.

Råvaru- och valutautveckling är fortsatt turbulent och påverkar prisbildning 
och konkurrenskraft i betydande omfattning. Det är i denna situation en fördel 
att vi har produktionsenheter i olika valutaområden. Sammantaget påverkar 
dock förstärkningen av den svenska kronan både omsättning och resultat 
negativt.

NIBE Element 2013 2012 senaste 2012
Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 649,8 603,8 2.382,8 2.336,8
Tillväxt % 7,6 24,9 6,2 10,0
Rörelseresultat Mkr 42,4 37,0 157,9 152,5
Rörelsemarginal % 6,5 6,1 6,6 6,5
Tillgångar Mkr 2.633,8 2.331,5 2.633,8 2.425,0
Skulder Mkr 2.466,8 2.142,6 2.466,8 2.244,8

Investeringar i anl tillg Mkr 17,7 14,9 85,7 82,9
Avskrivningar Mkr 21,4 20,1 80,8 79,5

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 252,3 Mkr att jämföras med 226,0 Mkr under mot-
svarande period föregående år. Av omsättningsökningen på 26,3 Mkr hänför 
sig 56,7 Mkr till förvärv, vilket innebär att omsättningen organiskt minskat 
med 13,5%.

Rörelseresultatet uppgick till 8,9 Mkr att jämföras med 15,1 Mkr under 
motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 3,5% 
jämfört med 6,7% föregående år. Rörelsemarginalen den senaste 12-måna-
dersperioden uppgår därmed till 10,0%. 

Marknaden
Brasvärmemarknaden i Europa har även under årets första kvartal påverkats 
av den fortsatt mycket svaga konjunkturen och finansiellt osäkra omvärlds-
situationen. Vi upplever en generell nedgång på samtliga marknader i Europa 
med undantag av Storbritannien, som uppvisar en stabil efterfrågan. Detta kan 
förklaras av den kalla vintern och att brittiska konsumenter, i större utsträck-
ning än i många andra länder, investerar i brasvärmeprodukter för att täcka en 
del av sitt primära värmebehov och för att sänka sina energikostnader.

Efter en förhållandevis stabil efterfrågan i Tyskland under hela fjolåret har 
inledningen på det här året varit något försiktigare än i fjol. Den franska bras-
värmemarknaden ligger hittills i år ungefär på fjolårets nivå.

Även i de nordiska länderna är efterfrågesituationen på brasvärmepro-
dukter avvaktande. Med en stor försiktighet hos konsumenterna och en låg 
nyproduktion av småhus har marknaden i Sverige försvagats ytterligare under 
inledningen av året men takten i nedgången är lägre jämfört med i fjol. Trots en 
relativt hög nyproduktion av bostäder i Norge har den försämrade efterfrågan 
som noterades i slutet av förra året fortsatt även under första kvartalet i år. I 
Danmark ligger bygg- och renoveringsinvesteringarna på historiskt sett mycket 
låga nivåer, vilket också påverkar brasvärmemarknaden negativt.

Vår försäljning följer ungefär marknadsutvecklingen på våra huvudmark-
nader och på flera av våra nyetablerade marknader ökar vi vår marknadsandel.

Verksamheten
Produktionskapaciteten i våra tillverkande enheter har helt anpassats till den 
rådande efterfrågesituationen och våra lager av färdiga produkter ligger på 
en förnuftig nivå. Inför den kommande högsäsongen, som infaller under andra 
halvåret, kommer vi liksom tidigare år att öka våra lagernivåer för att säkerställa 
en hög leveranssäkerhet.

I mars inledde vi årets produktlanseringar genom deltagande på den stora 
internationella mässan ISH i Frankfurt. Under andra kvartalet intensifieras 
arbetet med att marknadsintroducera de nya produkterna på övriga marknader.

 Genom förvärvet av 60% av aktierna i brittiska braskaminföretaget Stovax 
Heating Group, har vi klart stärkt vår marknadsposition och samtidigt erhållit 
ny teknologi genom ett stort sortiment av gasprodukter. Företaget är mark-
nadsledare i Storbritannien och tillsammans med en generell ökad efterfrågan 
har utvecklingen för Stovax Heating Group varit synnerligen positiv under de 
inledande två månaderna i NIBE.

Det lägre rörelseresultatet beror uteslutande på lägre försäljningsvolym till 
följd av den mycket svaga marknadsutvecklingen samtidigt som vi valt att inte mins-
ka våra långsiktiga satsningar på produktutveckling och marknadsbearbetning.

NIBE Stoves

NIBE Stoves 2013 2012 senaste 2012
Nyckeltal Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 252,3 226,0 1.090,7 1.064,4
Tillväxt % 11,6 1,8 – 5,7 – 7,7
Rörelseresultat Mkr 8,9 15,1 109,6 115,8
Rörelsemarginal % 3,5 6,7 10,0 10,9
Tillgångar Mkr 1.502,3 1.061,7 1.502,3 1.037,6
Skulder Mkr 1.026,0 529,0 1.026,0 525,5

Investeringar i anl tillg Mkr 5,6 7,8 18,8 21,0
Avskrivningar Mkr 11,7 10,6 43,1 42,0
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Resultaträkning Koncernen Moderbolaget

jan-mars jan-mars senaste helår jan-mars jan-mars
(Mkr) 2013 2012 12 mån 2012 2013 2012

Nettoomsättning 2.062,4 2.106,7 9.148,0 9.192,3 4,0 2,5

Kostnad för sålda varor – 1.408,3 – 1.429,4 – 6.011,0 – 6.032,1 0,0 0,0

Bruttoresultat 654,1 677,3 3.137,0 3.160,2 4,0 2,5
Försäljningskostnader – 396,2 – 417,3 – 1.688,3 – 1.709,4 0,0 0,0
Administrationskostnader – 139,2 – 134,1 – 547,6 – 542,5 – 7,8 – 7,1

Övriga rörelseintäkter 25,4 31,9 124,3 130,8 0,0 0,0

Rörelseresultat 144,1 157,8 1.025,4 1.039,1 – 3,8 – 4,6
Finansiellt netto – 9,9 – 11,4 – 32,2 – 33,7 223,5 – 10,9

Resultat efter finansiellt netto 134,2 146,4 993,2 1.005,4 219,7 – 15,5
Skatt – 35,4 – 38,1 – 239,2 – 241,9 0,0 0,0

Nettoresultat 98,8 108,3 754,0 763,5 219,7 – 15,5

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 98,8 108,3 754,0 763,5 219,7 – 15,5

Planenliga avskrivningar ingår med 92,6 92,5 368,5 368,4 0,0 0,0
Nettovinst per aktie före och efter utspädning, kronor 0,90 0,98 6,84 6,93

Rapport över totalresultat

Nettoresultat 98,8 108,3 754,0 763,5 219,7 – 15,5

Övrigt totalresultat

Poster som ej kommer att omklassificeras till 
resultaträkningen 1)

Aktuariella vinster och förluster i pensionsplaner 0,0 0,0 –64,1 – 64,1 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 13,2 13,2 0,0 0,0

0,0 0,0 – 50,9 – 50,9 0,0 0,0
Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen 1)

Kassaflödessäkringar 5,5 7,9 – 0,9 1,5 0,0 0,0
Säkring av nettoinvestering 123,8 12,1 181,6 69,9 122,9 11,5
Valutakursdifferenser – 287,4 – 10,2 – 470,0 – 192,8 0,0 0,0
Skatt – 28,6 – 5,0 – 30,5 – 6,9 – 27,0 – 3,0

– 186,7 4,8 – 319,8 – 128,3 95,9 8,5

Summa övrigt totalresultat – 186,7 4,8 – 370,7 – 179,2 95,9 8,5

Summa totalresultat – 87,9 113,1 383,3 584,3 315,6 – 7,0

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare – 87,9 113,1 383,3 584,3 315,6 – 7,0

1) För ytterligare information angående förändringar i IAS 1, se sidan 8 under rubriken Redovisningsprinciper.

Balansräkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget

(Mkr) 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 5.879,6 5.611,2 5.598,2 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 1.825,2 1.884,4 1.880,8 0,0 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 149,0 139,2 152,3 7.718,3 7.021,8 7.148,9

Summa anläggningstillgångar 7.853,8 7.634,8 7.631,3 7.718,3 7.021,8 7.148,9
Varulager 1.770,4 1.794,7 1.685,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga fordringar 1.539,3 1.419,7 1.338,8 9,5 5,3 22,9

Kassa och bank 887,7 919,6 934,3 304,6 145,7 80,7

Summa omsättningstillgångar 4.197,4 4.134,0 3.958,1 314,1 151,0 103,6
Summa tillgångar 12.051,2 11.768,8 11.589,4 8.032,4 7.172,8 7.252,5
Eget kapital 4.770,0 4.585,3 4.857,9 3.435,0 2.650,4 3.119,4

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

Långfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 1.263,9 878,1 893,6 542,9 156,2 187,5

Långfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 4.119,2 4.270,7 4.013,6 3.665,6 3.918,1 3.530,0

Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 1.419,0 1.515,3 1.320,3 15,5 68,3 29,7

Kortfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 479,1 519,4 504,0 372,3 379,8 384,8

Summa eget kapital och skulder 12.051,2 11.768,8 11.589,4 8.032,4 7.172,8 7.252,5
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Nyckeltal jan-mars
2013

jan-mars
2012

helår
2012

Tillväxt % – 2,1 44,1 12,9
Rörelsemarginal % 7,0 7,5 11,3
Vinstmarginal % 6,5 6,9 10,9
Investeringar i anläggningstillgångar Mkr 585,1 40,6 477,5
Disponibla likvida medel Mkr 1.648,4 1.587,5 1.710,1
Rörelsekapital, 
inklusive kassa och bank Mkr 2.299,3 2.099,3 2.133,8
i förhållande till nettoomsättning % 25,1 23,9 23,2

Rörelsekapital, 
exklusive kassa och bank Mkr 1.411,6 1.179,7 1.199,5
i förhållande till nettoomsättning % 15,4 13,4 13,0

Räntebärande skulder/Eget kapital % 96,4 104,5 93,0
Soliditet % 39,6 39,0 41,9
Avkastning på sysselsatt kapital % 11,6 11,3 11,8

Avkastning på eget kapital % 16,1 15,5 15,9
Nettoskuld / EBITDA ggr 2,7 2,9 2,5
Räntetäckningsgrad ggr 9,4 8,2 11,0

Data per aktie jan-mars
2013

jan-mars
2012

helår
2012

Nettovinst per aktie 1) 
(totalt 110.253.638 aktier) kr 0,90 0,98 6,93

Eget kapital per aktie kr 43,26 41,67 44,06
Balansdagens börskurs kr 113,30 105,75 93,75

1) Riktad nyemission av 214.201 aktier har genomförts i april 2012. Nettovinsten per aktie har beräknats på ett 
vägt genomsnitt av antalet utestående aktier. Genomsnittet var 110.253.638 aktier under kvartal 1 2013 mot 
110.039.437 aktier under kvartal 1 2012. 

Kvartalsdata

Resultaträkning koncernen 2013 2012 2011

(Mkr) Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Nettoomsättning 2.062,4 2.106,7 2.318,4 2.271,2 2.496,0 1.462,3 1.618,6 2.281,6 2.777,3
Rörelsekostnader – 1.918,3 – 1.948,9 – 2.054,5 – 1.958,9 – 2.190,9 – 1.337,2 – 1.466,6 – 1.967,0 – 2.377,7

Rörelseresultat 144,1 157,8 263,9 312,3 305,1 125,1 152,0 314,6 399,6
Finansiellt netto – 9,9 – 11,4 – 24,6 – 16,6 18,9 8,8 – 11,6 – 31,2 – 16,1

Resultat efter finansiellt netto 134,2 146,4 239,3 295,7 324,0 133,9 140,4 283,4 383,5

Skatt – 35,4 – 38,1 – 59,5 – 72,6 – 71,7 – 33,8 – 36,6 – 66,2 – 113,1

Nettoresultat 98,8 108,3 179,8 223,1 252,3 100,1 103,8 217,2 270,4

Nettoomsättning affärsområdena

NIBE Energy Systems 1.185,3 1.303,4 1.548,8 1.477,8 1.571,1 784,4 969,7 1.498,5 1.735,1
NIBE Element 649,8 603,8 624,4 540,5 568,1 483,3 490,7 500,0 650,1
NIBE Stoves 252,3 226,0 175,9 276,5 386,0 222,1 192,4 313,9 424,6
Koncernelimineringar – 25,0 – 26,5 – 30,7 – 23,6 – 29,2 – 27,5 – 34,2 – 30,8 – 32,5

Totalt koncernen 2.062,4 2.106,7 2.318,4 2.271,2 2.496,0 1.462,3 1.618,6 2.281,6 2.777,3

Rörelseresultat affärsområdena

NIBE Energy Systems 101,1 111,6 226,6 256,7 212,5 77,1 136,6 275,9 281,2
NIBE Element 42,4 37,0 46,6 25,7 43,2 36,2 30,1 33,7 41,3
NIBE Stoves 8,9 15,1 0,4 35,9 64,4 17,1  3,9 49,7 90,7
Koncernelimineringar – 8,3 – 5,9 – 9,7 – 6,0 – 15,0 – 5,3 – 18,6 – 44,7 – 13,6

Totalt koncernen 144,1 157,8 263,9 312,3 305,1 125,1 152,0 314,6 399,6

Kassaflödesanalys
jan-mars jan-mars helår

(Mkr) 2013 2012 2012

Kassaflöde från löpande 
verksamhet 188,2 185,4 1.072,5

Förändring av rörelsekapital – 162,7 – 89,3 – 53,2
Investeringsverksamhet – 247,5 – 40,6 – 477,5
Finansieringsverksamhet 200,4 – 140,5 – 586,8
Kursdifferens i likvida medel – 25,0 – 2,5 – 27,8
Förändring av likvida medel – 46,6 – 87,5 – 72,8

Förändring i eget kapital

jan-mars jan-mars helår

(Mkr) 2013 2012 2012
Ingående eget kapital 4.857,9 4.487,2 4.487,2
Effekt av ändrad 
redovisningsprincip 1) 0,0 – 15,0 – 15,0

Justerat ingående eget kapital 4.857,9 4.472,2 4.472,2

Riktad nyemission 0,0 0,0 21,8

Utdelning till aktieägare 0,0 0,0 – 220,5
Återbetald utdelning till 
aktieägare2)

0,0 0,0 0,1

Periodens totalresultat 1) – 87,9 113,1 584,3
Utgående eget kapital 4.770,0 4.585,3 4.857,9

1)  IAS 19 Ersättningar till anställda har omarbetats med retroaktiv verkan. 

   Se sidan 8 under rubriken Redovisningsprinciper.
2) Utdelningar under 2002 som förfallit då de fortfarande är oinlösta.
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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 15 maj 2013

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
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 15 maj 2013 kl 08.00.

Redovisningsprinciper
NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). 
NIBE Industriers delårsrapport för första kvartalet 2013 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma 
redovisningsprinciper har tillämpats som beskrivs på sidorna 64-66 i årsredovisningen för 2012 med undantag för 
omarbetade IAS 19 Ersättningar till anställda och IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ändringarna i IAS 19 
innebär att koncernen slutat tillämpa "korridormetoden" och i  stället redovisas alla aktuariella vinster och förluster 
i övrigt totalresultat när de uppstår. Kostnaden för tjänstgöring tidigare år redovisas omgående. Räntekostnader och 
förväntad avkastning på förvaltningstillgångar ersätts av en nettoränta som beräknas med hjälp av diskonterings-
räntan, baserad på nettoöverskottet eller nettounderskottet i den förmånsbestämda planen. Införandet av omarbe-
tade IAS 19 sker med retroaktiv effekt vilket innebär att ingående eget kapital 2012 justerats med –15,0 Mkr samt 
att 2012 års totalresultat justerats med –53,1 Mkr efter skatt.  Det innebär dessutom att en omrubricering skett för 
2012 mellan resultaträkningen med –2,2 Mkr och övrigt totalresultat med +2,2 Mkr. Den mest väsentliga föränd-
ringen i IAS 1 innebär att övrigt totalresultat presenteras i två delar, dels poster som kan komma att omklassificeras 
till resultaträkningen, dels poster som ej kommer att omklassificeras till resultaträkningen. Exempelvis kommer 
omräkningsdifferenser i koncernens tillgångar och skulder att omklassificeras i de fall de avyttras. Moderbolaget 
redovisar enligt årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För transaktioner med när-
stående tillämpas samma principer som beskrivs på sidan 65 i årsredovisningen för 2012. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
NIBE Industrier är en internationell kon-
cern med representation i ett 40-tal län-
der 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 verk-
samheten. Utöver de risker och osäkerhets-
faktorer som beskrivs i NIBE Industriers 
årsredovisning för 2012 bedöms inte 
några väsentliga risker eller osäkerheter ha 
tillkommit. 

Arvid Gierow 
Styrelsens ordförande 

Georg Brunstam
Styrelseledamot

Hans Linnarson
Styrelseledamot

Eva-Lotta Kraft
Styrelseledamot

Gerteric Lindquist 
Verkställande direktör

Anders Pålsson
Styrelseledamot

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 
För övrig information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2012.


