
§ OMSÄTTNINGEN uppgick till 
 4.838,5 Mkr (4.412,6 Mkr)

§ RESULTATET EFTER FINANSNETTO 
 uppgick till 432,4 Mkr (375,7 Mkr)

§ RESULTATET EFTER SKATT
 uppgick till 330,7 Mkr (284,7 Mkr)

§ VINSTEN per aktie före och efter             
utspädning uppgick till 3,00 kr (2,58 kr) 

§ FÖRVÄRV AV
– verksamheten i franska Technibel SAS

§ OFFENTLIGT BUD PÅ
– amerikanska WaterFurnace Renewable 

Energy Inc.

– hållbara energilösningar i världsklass

Delårsrapport 2 2014
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VD har ordet

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Koncernens omsättningstillväxt under första halv-
året uppgick till 9,7% (-0,3%). Rent organiskt ökade 
omsättningen med 6,9% (-8,6%). Förutom den för-
bättrade efterfrågan har första halvårets omsättning 
också påverkats positivt av den försvagade svenska 
kronan. 

Efterfrågesituationen har varit klart bättre än 
under motsvarande period i fjol men det är, som vi 
tidigare påpekat, viktigt att komma ihåg att hela första 
halvåret 2013 var synnerligen avvaktande. 

Efterfrågevariationerna under första halvåret 
återspeglar en skör konjunkturåterhämtning. Medan 
efterfrågan under första kvartalet var god, så var den 
under andra kvartalets första hälft relativt svag för 
att sedan återhämta sig igen under senare delen av 
andra kvartalet.

Mot denna bakgrund så har vi fortfarande stort 
kostnadsfokus och en stor flexibilitet i produktionen. 
Liksom tidigare lägger vi dessutom avsevärda resur-
ser på att kontinuerligt förbättra produktiviteten. 
Tillsammans med fortsatt marknadsandelstillväxt har 
detta möjliggjort att rörelsemarginalen kunnat för-
bättras ytterligare. 

Flertalet av NIBE Energy Systems huvudmarknader 
uppvisar en stabil utveckling med undantag för såväl 
den finländska som den holländska marknaden, vilka 
båda lider av en kraftigt försvagad nyproduktion av 
småhus. Vi kan samtidigt konstatera att de nya pro-
dukter som lanserats under de senaste kvartalen har 
mottagits mycket väl av marknaden.

För NIBE Element fortsätter efterfrågan att för-
bättras inom flertalet marknadssegment, såväl i 
Europa som i Nordamerika och Asien. Detta kombine-
rat med framgångsrik produktutveckling genererar en 
fortsatt god organisk tillväxt.

Den totala europeiska brasvärmemarknaden 
bedöms ligga kvar på en oförändrad nivå jämfört med 
i fjol. För NIBE Stoves har den positiva utvecklingen 
i Sverige respektive Storbritannien varit de stora 
glädjeämnena. Detta kombinerat med flera lyckade 
produktlanseringar har möjliggjort en fortsatt stabil 
organisk tillväxt.

I enlighet med vår fastlagda strategi har vi varit 
fortsatt aktiva i den pågående branschkonsolideringen 
inom våra tre affärsområden. 

Under första kvartalet förvärvades verksamheten 
i det franska värmepumpsföretaget Technibel med 
en årsomsättning på cirka 105 Mkr och den kommer 
att utgöra basen för NIBE Energy Systems fortsatta 
expansion i Frankrike. 

I slutet av juni ingicks en villkorad överenskom-
melse om att förvärva 100% av aktierna i det norda-
merikanska värmepumpsföretaget WaterFurnace 
Renewable Energy Inc. med en årsomsättning på 
cirka 800 Mkr och en rörelsemarginal på cirka 17%. 
Företaget är en av de ledande värmepumpsaktörerna i 
Nordamerika och passar väl in i NIBE Energy Systems 
strategi att vara marknadsledande inom förnyelse-
bara energilösningar för inomhuskomfort. Förvärvet 
är bland annat villkorat av ett godkännande från 
WaterFurnaces ägare vid en extra bolagsstämma den 
18 augusti.

Inom NIBE Element har under perioden två mindre 
kompletteringsförvärv genomförts med en samman-
lagd omsättning på cirka 25 Mkr.

Rörelseresultatet förbättrades under första halv-
året med 17,5% jämfört med motsvarande period i 
fjol och rörelsemarginalen förbättrades från 9,0% till 
9,7%. Även rörelseresultatet har påverkats positivt av 
den försvagade svenska valutan.

Resultatet efter finansnetto förbättrades under 
första halvåret med 15,1% jämfört med motsvarande 
period i fjol och vinstmarginalen uppgick därmed till 
8,9% jämfört med 8,5% 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 
fortsatt produktivitetsarbete och försiktighet med 
fasta kostnader. Stort fokus kommer också att läg-
gas på professionell marknadsbearbetning och hög 
produktutvecklingstakt.

Tidigare lydelse, femte stycket
Detta tillsammans med allt fler positiva konjunktursig-
naler gör att vi ser framtiden an med god tillförsikt.

Ny lydelse, femte stycket
Detta gör att vi ser framtiden an med god tillförsikt.

Markaryd den 15 augusti 2014

Gerteric Lindquist, Verkställande Direktör

Positivt första halvår 
med hög förvärvsaktivitet 

Kalender

15 augusti 2014

Kl 11.00 Telefonkonferens  
(på engelska); 

Presentation av Delårsrapport 2 
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 8 519 990 30

14 november 2014

Delårsrapport 3, jan – sept 2014

12 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014

april 2015

Årsredovisning 2014 

11 maj 2015

Delårsrapport 1, jan – mars 2015

Årsstämma 2015

 

  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 4.838,5 Mkr (4.412,6 Mkr), 
vilket motsvarar en tillväxt på 9,7% varav 6,9% var organisk. Av den totala 
omsättningsökningen på 425,9 Mkr var 125,3 Mkr förvärvad.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 432,4 Mkr, vilket innebär 
en resultattillväxt på 15,1% jämfört med samma period 2013, då resulta-
tet efter finansnetto uppgick till 375,7 Mkr. Periodens resultat är belastat 
med förvärvskostnader på 11,4 Mkr mot 6,9 Mkr i fjol. Avkastningen på 
det egna kapitalet uppgick till 16,1% (16,0%). 

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.

I slutet av juni ingicks en villkorad överenskommelse om att för-
värva 100% av aktierna i det nordamerikanska värmepumpsföreta-
get WaterFurnace Renewable Energy Inc. med årsomsättning på cirka 
800 Mkr och en rörelsemarginal på cirka 17%. Bolaget är noterat på 
den kanadensiska Torontobörsen och enligt överenskommelsen kommer 
bolagets aktieägare att kontant erhålla 30,60 kanadensiska dollar per 
aktie. Den totala köpeskillingen beräknas bli cirka 2,4 miljarder kronor. 
Transaktionens slutförande är bland annat villkorad av att aktieägare 
som representerar minst två tredjedelar av de närvarande rösterna vid 
en extra bolagsstämma, som kommer att hållas i WaterFurnace under 
augusti, godkänner transaktionen. Ägare till cirka 25% av aktierna har 
redan förbundit sig att rösta för ett godkännande.

Under perioden har också två mindre kompletteringsförvärv genom-
förts med en sammanlagd årsomsättning på cirka 25 Mkr.

Investeringar
Koncernen har under perioden januari - juni in ve s  terat 160,2 Mkr (674,5 
Mkr). Av investeringarna avser 42,3 Mkr (525,2 Mkr) förvärv. Resterande 

117,9 Mkr (149,3 Mkr) avser i huvudsak investeringar i maskiner 
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 501,3 Mkr (526,5 Mkr). Kassaflödet efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till 170,8 Mkr (208,2 Mkr). 

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 4.796,5 Mkr. 
Vid årets ingång uppgick mot svarande skulder till 4.591,3 Mkr. 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid juni månads utgång till 
2.136,3 Mkr mot 2.369,2 Mkr vid årets in gång. 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 42,8%, att jämföras med 
43,0% vid årets ingång och 39,3% vid motsvarande tid i fjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncernge-
mensamma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick 
under perioden till 4,9 Mkr (4,1 Mkr) med ett resultat efter finansiella 
poster på 884,5 Mkr (488,5 Mkr). Disponibla likvida medel var vid perio-
dens utgång 1.116,1 Mkr mot 979,5 Mkr vid årets ingång.

NIBE Koncern 2014 2013 senaste 2013

Nyckeltal Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 4.838,5 4.412,6 10.259,5 9.833,6
Tillväxt % 9,7 – 0,3 11,8 7,0
varav förvärvad % 2,8 8,3 6,7 9,3
Rörelseresultat Mkr 468,7 398,9 1.249,0 1.179,2
Rörelsemarginal % 9,7 9,0 12,2 12,0
Resultat eft finansnetto Mkr 432,4 375,7 1.174,1 1.117,4
Vinstmarginal % 8,9 8,5 11,4 11,4

Soliditet % 42,8 39,3 42,8 43,0
Avkastning 
på eget kapital % 16,1 16,0 17,1 16,7
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Internationellt 

säljseminarium

Internationaliseringen i verk-
samheten fortsätter. Under 
våren genomförde bland 
annat NIBE Energy Systems 
ett internationellt säljsemina-
rium i Markaryd med repre-
sentanter från ett 30-tal  
marknader under huvudtemat 
”Framtida tillväxt med NIBEs 
nyutvecklade produktsorti-
ment som bas”. 
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 2.757,8 Mkr att jämföras med 2.583,0 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Av omsättningsökningen på 
174,8 Mkr hänför sig 45,2 Mkr till förvärv, vilket innebär att den orga-
niska tillväxten uppgick till 5,1%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 339,2 Mkr att jämföras 
med 306,5 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
12,3% jämfört med 11,9% föregående år. Rörelsemarginalen under den 
senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 14,8%.

Marknaden
Sammantaget håller den något uppåtgående marknadstrenden för vär-
mepumpar i sig på flera av de europeiska marknaderna men det är från en 
relativt låg nivå och tillfälliga lokala nedgångar förekommer. Efterfrågan 
under andra kvartalet har generellt sett varit något svagare än under 
första kvartalet, vilket vi bedömer vara en rekyl på första kvartalets 
relativt sett mycket starka efterfrågebild, huvudsakligen förklarad av att 
den ovanligt milda vintern möjliggjorde åtskilligt flera installationer än 
normalt. 

En ökad nybyggnation av småhus och målsättningen att öka använ-
dandet av förnyelsebar energi i Europa som helhet bidrar till tillväxten. 
Efterfrågan speglar ganska väl den ekonomiska situationen i respek-
tive land men de fyra största värmepumpsmarknaderna, det vill säga 
Frankrike, Tyskland, Sverige och Schweiz, fortsätter att utvecklas stabilt. 
Den holländska marknaden, där vi har en betydande marknadsnärvaro, 
har däremot varit svag, framför allt beroende på en synnerligen låg pro-
duktionstakt av nya bostäder.

Trots ett osäkert politiskt läge uppvisar flera marknader i östra Europa 
en försäljningstillväxt och har utvecklats starkt under första halvåret.

Den generella trenden i Europa är att återvinna energi ur såväl ute- 
som inomhusluften, vilket harmonierar väl med vårt utvecklingsfokus och 
de senaste produktlanseringarna.

Det brittiska bidragsprogrammet RHI (Renewable Heating Incentive), 
som lanserades i början av april, har fallit väl ut och vår försäljning på den 
brittiska marknaden uppvisar en avsevärd tillväxt. Våra nyintroducerade 
värmepumpsmodeller bedöms också ha goda expansionsmöjligheter på 
denna marknad. 

Även om efterfrågan på den svenska värmepumpsmarknaden haft en 
viss svacka under mitten av andra kvartalet uppvisar första halvåret en 
tillväxt. Produkter för större fastigheter har ökat betydligt efter förra 
årets tillbakagång och det är också inom detta segment vi marknads-
andelsmässigt ökar mest. Vår totala marknadsandel för värmepumpar 

NIBE Energy Systems

har också ökat, vilket innebär att vi ytterligare förstärkt vår redan solida 
marknadsposition. Den övriga nordiska värmepumpsmarknaden utvecklas 
också stabilt undantaget den finländska som minskat, huvudsakligen 
beroende på en generell ekonomisk inbromsning i landet.

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.

Verksamheten
Internationaliseringen i verksamheten fortsätter. Under våren genom-
fördes bland annat ett internationellt säljseminarium i Markaryd med 
representanter från ett 30-tal marknader under huvudtemat ”Framtida 
tillväxt med NIBEs nyutvecklade produktsortiment som bas”. 

Integrationen av franska verksamheten i Technibel SAS, som förvärva-
des i februari, löper enligt upprättad projektplan och bedöms komma att 
utgöra en viktig framtida expansionsplattform.

I slutet av juni offentliggjordes den villkorade överenskommelsen om 
att förvärva den nordamerikanska värmepumpstillverkaren, WaterFurnace 
Renewable Energy Inc., marknadsledare i Nordamerika inom mark-/berg-
värmepumpar avsedda för volymsegmentet mindre fastigheter.  Bolaget, 
som har en årsomsättning på cirka 800 Mkr med en rörelsemarginal på 
17%, kommer att kunna tillföra oss marknadsanpassade produkter och 
lösningar för energieffektiv inomhuskomfort under de välkända varumär-
kena WaterFurnace och GeoStar. Detta kommer att förstärka vår position 
som global marknadsledare inom hållbara energilösningar. För ytterligare 
information om transaktionen, se sid 3 under rubriken Förvärv.

NIBE Energy Systems 2014 2013 senaste 2013
Nyckeltal Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 2.757,8 2.583,0 5.914,6 5.739,9
Tillväxt % 6,8 – 9,4 5,0 – 2,7
varav förvärvad % 1,7 1,0 1,0 0,7
Rörelseresultat Mkr 339,2 306,5 876,9 844,2
Rörelsemarginal % 12,3 11,9 14,8 14,7
Tillgångar Mkr 8.378,9 7.957,4 8.378,9 8.098,6
Skulder Mkr 1.171,8 1.054,2 1.171,8 1.067,7

Invest. i anlägg.tillgångar Mkr 87,5 68,6 204,6 185,7
Avskrivningar Mkr 117,7 118,9 239,2 240,4

Expansion på den 
nordamerikanska marknaden
I slutet av juni offentliggjordes den 
villkorade överenskommelsen om att 
förvärva den nordamerikanska vär-
mepumpstillverkaren, WaterFurnace 
Renewable Energy Inc., marknadsle-
dare i Nordamerika inom mark-/berg-
värmepumpar avsedda för volymseg-
mentet mindre fastigheter. Bolagets 
huvudkontor ligger i Fort Wayne, 
Indiana där den huvudsakliga tillverk-
ningen äger rum.



6 NIBE  ·  DELÅRSRAPPORT 2  ·  2014  ·  JANUARI–JUNI

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 1.562,2 Mkr att jämföras med 1.384,3 Mkr 
under motsvarande period i fjol. Av omsättningsökningen på 177,9 Mkr 
hänför sig 39,6 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten 
uppgick till 10,0%.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 135,1 Mkr att jämföras 
med 100,8 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
8,6% jämfört med 7,3% föregående år. Rörelsemarginalen den senaste 
12-månadersperioden uppgår därmed till 8,4%.

Marknaden
Efterfrågan på den internationella elementmarknaden har fortsatt att 
utvecklas positivt under första halvåret i år. Detta beror på en succes-
siv förstärkning av industrikonjunkturen i norra Europa samtidigt som 
marknadsläget har stabiliserats i södra Europa efter flera års nedgång.

De nordamerikanska och asiatiska marknaderna visar en fortsatt sta-
bil tillväxt för flertalet marknadsavsnitt. 

Vad gäller de olika segmenten så har produkter relaterade till förnyel-
sebar och energieffektiv bostadsuppvärmning generellt ökat. Framför allt 
har den gångna ovanligt kalla vintern i Nordamerika påverkat efterfrågan 
positivt.

 Inom vitvarumarknaden har efterfrågan varit stabil i Europa och efter 
en svagare utveckling under inledningen av året i Nordamerika kan nu en 
något ökad efterfrågan noteras.

Inom industrisektorn har produkter kopplade till energiproduktion 
för såväl olja, gas som vindkraft haft en god tillväxt. Vi har med framgång 
lanserat ett antal unika produkter, vilket ytterligare stärkt vår globala 
marknadsnärvaro och marknadsposition inom denna sektor. Vi ser också 
goda möjligheter att expandera ytterligare inom detta område.

Våra unika tekniska lösningar för styrning och reglering av elektriska 
motorer har också en stark tillväxt och goda framtidsmöjligheter, då nya 
effektivitetskrav för denna typ av produkter kontinuerligt införs av såväl 
lokala som gränsöverskridande myndigheter. 

Transportsektorn, omfattande både bilindustrin och spårbunden tra-
fik, har också haft en positiv utveckling under första halvåret. Flera nya 
innovativa produkter har lanserats och nya kundprojekt har genomförts, 
flertalet med inriktning mot förbättrade miljöegenskaper. 

NIBE Element

Verksamheten
Vi fortsätter med framgång våra strukturåtgärder för att skapa konkur-
renskraftiga enheter inom respektive marknadssegment. Det innebär 
ytterligare investeringar inom robotisering och automatisering samti-
digt som vi satsar stort på produktionsteknisk utveckling och genomför 
omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa nödvändiga produktivi-
tetsförbättringar, allt i syfte att nå målsatt rörelsemarginalnivå.

Marknadsnärvaron förstärks ytterligare i både Nordamerika och Asien 
i takt med att vi utökar säljorganisationen, speciellt på den industriella 
och kommersiella sidan. 

Vi har under andra kvartalet genomfört två mindre kompletteringsför-
värv. För att ytterligare förstärka våra möjligheter att leverera kompletta 
lösningar för kunder inom energiområdet har en mindre verksamhet 
inom styr- och reglerteknik i Danmark, med en årsomsättning på cirka 20 
Mkr, förvärvats. Vi har också förvärvat vår australiensiska distributör av 
element och termostater, som har en årsomsättning på cirka 5 Mkr. Syftet 
är att med denna verksamhet som bas kunna vidareutveckla den intres-
santa australiensiska marknaden, huvudsakligen baserat på produkter 
från våra asiatiska enheter. 

Råvaru- och valutautveckling är fortsatt volatil, vilket påverkar pris-
bildning och konkurrenskraft i betydande omfattning. Vår globalisering 
ger oss en klar fördel av att ha produktionsenheter i olika valutaområden.

NIBE Element 2014 2013 senaste 2013
Nyckeltal Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 1.562,2 1.384,3 2.999,7 2.821,8
Tillväxt % 12,9 12,7 20,3 20,8
varav förvärvad % 2,9 16,1 10,7 18,2
Rörelseresultat Mkr 135,1 100,8 251,0 216,7
Rörelsemarginal % 8,6 7,3 8,4 7,7
Tillgångar Mkr 2.933,4 2.726,5 2.933,4 2.758,2
Skulder Mkr 610,9 554,2 610,9 547,6

Invest. i anlägg.tillgångar Mkr 30,9 41,8 72,1 83,0
Avskrivningar Mkr 49,7 44,1 97,3 91,7

Nya innovativa lanseringar inom transportsektorn
Flera nya innovativa produkter har lanserats och nya 
kundprojekt har genomförts, flertalet med inriktning 
mot förbättrade miljöegenskaper. 
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 584,3 Mkr att jämföras med 503,4 Mkr under 
motsvarande period i fjol. Av omsättningsökningen på 80,9 Mkr hänför sig 
40,5 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick 
till 8,1%.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 18,4 Mkr att jämföras med 
10,5 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörel-
semarginal på 3,1% jämfört med 2,1% föregående år. Rörelsemarginalen 
under den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 10,8%.

Marknaden
Efter en något starkare inledning av året med förhållandevis god efter-
frågan för brasvärmeprodukter på flera av våra marknader i Europa har 
utvecklingen under andra kvartalet varit mer i paritet med föregående år. 
Traditionellt sett utgör andra kvartalet den lägsta andelen av årets totala 
försäljning medan andra halvåret och i synnerhet fjärde kvartalet utgör 
den viktiga huvudsäsongen.

Bland länderna i Skandinavien fortsätter efterfrågan i Sverige att för-
bättras, mycket tack vare en ökad produktion av småhus och renoveringar i 
bostäder. Den nyligen genomförda räntesänkningen och en förhållandevis 
stabil svensk ekonomi kommer rimligen att gynna oss i Sverige, som fort-
satt utgör en viktig marknad. Även i Danmark har vi kunnat notera en något 
förbättrad efterfrågan men för båda marknaderna är jämförelsetalen på 
historiskt sett mycket låga nivåer. I Norge, som haft en svag inledning av 
året, är tendensen något mer positiv i dagsläget.

Den europeiska konjunkturuppgången är fortfarande avvaktande, vilket 
inneburit att efterfrågan på brasvärmeprodukter i exempelvis Tyskland 
inte tagit fart och vår bedömning är att första halvåret i år till och med är 
något svagare än motsvarande period i fjol.   

I Storbritannien har däremot efterfrågan på brasvärmeprodukter 
fortsatt att utvecklas väl från en jämförelsevis redan hög nivå. Den starka 
brittiska ekonomin tillsammans med generösa finansieringsmöjligheter i 
samband med köp av bostäder driver efterfrågan.

I norra Europa är det fortsatt fristående kaminer och insatser för 
inbyggnad med modern design som efterfrågas, vilket också är vårt huvud-
sakliga produktsortiment. Intresset för pelletskaminer har ökat i södra 
Europa, speciellt på den franska marknaden där vedeldade produkter 
får stå tillbaka något till förmån för pelletseldade kaminer i framför allt 
nyproducerade småhus. 

Verksamheten
Förra året genomfördes ett stort antal produktlanseringer under samt-
liga våra välkända varumärken, vilket är en klart bidragande orsak till 
försäljningsökningen under första halvåret i år. 

Innevarande år har vi medvetet haft en lite lägre produktlanserings-
takt för att säkerställa att försäljningseffekterna av de nylanserade 
produkterna blir optimala men vår totala investering i produktutveckling 
har inte minskat och ett stort antal nya produkter kommer att lanseras 
inom de kommande tjugofyra månaderna. En betydande nyhet i år är en 
uppgraderad version av den mycket populära fristående kaminserien 
Contura 500, som med sin enkla och tidlösa design tillsammans med de 
karaktäristiska sidoljusen blivit en stilbildare i branschen och en av de 
mest sålda produkterna i Europa. Vi räknar med att leveranser av den nya 
versionen kommer att påbörjas under tredje kvartalet.

Produktionstakten i våra producerande enheter har legat på en hög 
och jämn nivå under första delen av året. För att möta den traditionella 
högsäsongen som infaller under hösten har vi under våren genomfört en 
väl balanserad lageruppbyggnad på färdiga produkter, vilket tillsammans 
med ett avsevärt större produktionstidsuttag under hösten kommer att 
möjliggöra en bibehållen hög leveranssäkerhet.

NIBE Stoves

NIBE Stoves 2014 2013 senaste 2013
Nyckeltal Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 584,3 503,4 1.476,2 1.395,3
Tillväxt % 16,1 25,3 26,6 31,1
varav förvärvad % 8,0 35,0 25,1 36,9
Rörelseresultat Mkr 18,4 10,5 159,7 151,8
Rörelsemarginal % 3,1 2,1 10,8 10,9
Tillgångar Mkr 1.647,9 1.518,5 1.647,9 1.592,2
Skulder Mkr 236,7 184,0 236,7 206,1

Invest. i anlägg.tillgångar Mkr 13,1 12,5 27,3 26,6
Avskrivningar Mkr 27,5 24,8 55,3 52,6

Uppdatering av trendsättaren Contura 500
En nyhet i år är en uppgraderad version av den 
mycket populära fristående kaminserien Contura 
500, som med sin enkla och tidlösa design har 
blivit en stilbildare i branschen och en av de mest 
sålda produkterna i Europa.
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Resultaträkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget

Kvartal 2 Kvartal 2 jan-juni jan-juni senaste helår jan-juni jan-juni
(Mkr) 2014 2013 2014 2013 12 mån 2013 2014 2013

Nettoomsättning 2.477,2 2.350,2 4.838,5 4.412,6 10.259,5 9.833,6 4,9 4,1

Kostnad för sålda varor – 1.614,4 – 1.553,9 – 3.191,1 – 2.962,2 – 6.690,7 – 6.461,8 0,0 0,0

Bruttoresultat 862,8 796,3 1.647,4 1.450,4 3.568,8 3.371,8 4,9 4,1
Försäljningskostnader – 456,2 – 426,3 – 910,8 – 822,5 – 1.826,8 – 1.738,5 0,0 0,0
Administrationskostnader – 168,5 – 143,5 – 325,2 – 282,7 – 622,2 – 579,7 – 19,6 – 19,4

Övriga rörelseintäkter 34,2 28,3 57,3 53,7 129,2 125,6 0,0 0,0

Rörelseresultat 272,3 254,8 468,7 398,9 1.249,0 1.179,2 – 14,7 – 15,3
Finansiellt netto – 20,1 – 13,3 – 36,3 – 23,2 – 74,9 – 61,8 899,2 503,8

Resultat efter finansiellt netto 252,2 241,5 432,4 375,7 1.174,1 1.117,4 884,5 488,5
Skatt –59,8 – 55,6 – 101,7 – 91,0 – 270,1 – 259,4 0,0 0,0

Nettoresultat 192,4 185,9 330,7 284,7 904,0 858,0 884,5 488,5

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 192,4 185,9 330,7 284,7 904,0 858,0 884,5 488,5

Planenliga avskrivningar ingår med 97,5 95,3 194,8 187,9 391,5 384,6 0,0 0,0
Nettovinst per aktie före och efter utspädning, kronor 1,74 1,69 3,00 2,58 8,20 7,78

Rapport över totalresultat

Nettoresultat 192,4 185,9 330,7 284,7 904,0 858,0 884,5 488,5

Övrigt totalresultat

Poster som ej kommer att omklassificeras till 
resultaträkningen

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

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 – 7,5 – 7,5 0,0 0,0
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 – 0,9 – 11,4 1,0 – 5,9 1,7 – 5,1 0,4 0,0
Säkring av nettoinvestering – 122,2 – 127,4 – 142,7 – 3,6 – 221,2 – 82,1 – 142,0 – 3,7
Valutakursdifferenser 262,1 248,2 287,7 – 39,3 447,0 120,0 0,0 0,0
Skatt 27,1 31,0 31,0 2,5 47,8 19,2 31,2 0,8

166,1 140,4 177,0 – 46,3 275,3 52,0 – 110,4 – 2,9

Summa övrigt totalresultat 166,1 140,4 177,0 – 46,3 303,2 79,9 – 110,4 – 2,9

Summa totalresultat 358,5 326,3 507,7 238,4 1.207,2 937,9 774,1 485,6

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 358,5 326,3 507,7 238,4 1.207,2 937,9 774,1 485,6

Balansräkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget

(Mkr) 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 6.381,2 6.059,5 6.153,6 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 1.908,1 1.855,0 1.889,1 0,1 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 173,6 166,0 155,2 8.230,0 8.285,0 8.187,4

Summa anläggningstillgångar 8.462,9 8.080,5 8.197,9 8.230,1 8.285,0 8.187,4
Varulager 2.093,6 1.884,8 1.760,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga fordringar 1.691,8 1.634,3 1.414,7 61,4 60,8 72,9

Kortfristiga placeringar 2,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 1.367,1 802,1 1.591,2 716,1 260,0 579,5

Summa omsättningstillgångar 5.154,8 4.321,2 4.768,9 777,5 320,8 652,4
Summa tillgångar 13.617,7 12.401,7 12.966,8 9.007,6 8.605,8 8.839,8
Eget kapital 5.824,0 4.875,8 5.575,4 3.875,8 3.384,5 3.360,8

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

Långfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 1.262,8 1.245,4 1.267,2 510,1 530,6 517,5

Långfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 4.580,4 4.316,4 4.390,7 4.445,2 4.300,0 4.796,7

Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 1.734,4 1.530,2 1.532,9 17,7 16,8 22,6

Kortfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 216,1 433,9 200,6 157,7 372,8 141,1

Summa eget kapital och skulder 13.617,7 12.401,7 12.966,8 9.007,6 8.605,8 8.839,8



NIBE  ·  DELÅRSRAPPORT 2  ·  2014  ·  JANUARI–JUNI 9 

Nyckeltal jan-juni 
2014

jan-juni 
2013

helår
2013

Tillväxt % 9,7 – 0,3 7,0
Rörelsemarginal % 9,7 9,0 12,0
Vinstmarginal % 8,9 8,5 11,4
Investeringar i anläggningstillgångar Mkr 160,2 674,5 911,6

Disponibla likvida medel Mkr 2.136,3 1.574,3 2.369,2
Rörelsekapital, 
inklusive kassa och bank Mkr 3.204,3 2.357,1 3.035,3
i förhållande till nettoomsättning % 31,2 25,7 30,9

Rörelsekapital, 
exklusive kassa och bank Mkr 1.837,2 1.555,0  1.444,1
i förhållande till nettoomsättning % 17,9 16,9 14,7

Räntebärande skulder/Eget kapital % 82,4 97,4 82,3
Soliditet % 42,8 39,3 43,0
Avkastning på sysselsatt kapital % 12,5 11,5 12,4

Avkastning på eget kapital % 16,1 16,0 16,7
Nettoskuld / EBITDA ggr 2,1 2,8 1,9
Räntetäckningsgrad ggr 6,5 9,1 12,4

Data per aktie
jan-juni

2014
jan-juni

2013
helår
2013

Nettovinst per aktie 
(totalt 110.253.638 aktier) kr 3,00 2,58 7,78

Eget kapital per aktie kr 52,82 44,22 50,57

Balansdagens börskurs kr 210,00 105,30 145,00

Kassaflödesanalys i sammandrag
jan-juni jan-juni helår

(Mkr) 2014 2013 2013

Kassaflöde från löpande 
verksamhet 501,3 526,5 1.255,4

Förändring av rörelsekapital – 330,5 – 318,3 – 186,2
Investeringsverksamhet – 151,8 – 330,4 – 474,8
Finansieringsverksamhet – 267,9 – 3,8 50,6
Kursdifferens i likvida medel 24,8 – 6,2 11,9
Förändring av likvida medel – 224,1 – 132,2 656,9

Förändring i eget kapital i sammandrag

jan-juni jan-juni helår

(Mkr) 2014 2013 2013
Ingående eget kapital 5.575,4 4.857,9 4.857,9
Utdelning till aktieägare – 259,1 – 220,5 – 220,5
Återbetald utdelning till 
aktieägare1)

0,0 0,0 0,1

Periodens totalresultat 507,7 238,4 937,9
Utgående eget kapital 5.824,0 4.875,8 5.575,4

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

Finansiella instrument                        
värderade till verkligt värde

30 juni
2014

30 juni 
2013

31 dec
2013

(Mkr)

Kortfristiga fordringar
Valutaterminer 7,7 6,0 7,2
Råvaruterminer 1,8 0,0 0,3
Summa 9,5 6,0 7,5

Kortfristiga skulder och avsättningar,       
icke räntebärande

Valutaterminer 12,5 8,6 11,0

Råvaruterminer 0,0 2,1 0,5

Summa 12,5 10,7 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. 



10 NIBE  ·  DELÅRSRAPPORT 2  ·  2014  ·  JANUARI–JUNI

Redovisningsprinciper
NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS). NIBE Industriers 
delårsrapport för andra 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 tidigare 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 Kv 2 Kv 1 Kv 2  Kv 3 Kv 4 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Nettoomsättning 2.361,3 2.477,2 2.062,4 2.350,2 2.544,9 2.876,1 2.318,4 2.271,2 2.496,0
Rörelsekostnader – 2.164,9 – 2.204,9 – 1.918,3 – 2.095,4 – 2.187,7 – 2.453,0 – 2.054,5 – 1.958,9 – 2.190,9

Rörelseresultat 196,4 272,3 144,1 254,8 357,2 423,1 263,9 312,3 305,1
Finansiellt netto – 16,2 – 20,1 – 9,9 – 13,3 – 19,3 – 19,3 – 24,6 – 16,6 18,9

Resultat efter finansiellt netto 180,2 252,2 134,2 241,5 337,9 403,8 239,3 295,7 324,0

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

Nettoresultat 138,3 192,4 98,8 185,9 263,1 310,2 179,8 223,1 252,3

Nettoomsättning 
affärsområdena

NIBE Energy Systems 1.312,5 1.445,3 1.185,3 1.397,7 1.498,9 1.658,0 1.548,8 1.477,8 1.571,1
NIBE Element 758,7 803,5 649,8 734,5 704,5 733,0 624,4 540,5 568,1
NIBE Stoves 320,2 264,1 252,3 251,1 368,7 523,2 175,9 276,5 386,0
Koncernelimineringar – 30,1 – 35,7 – 25,0 – 33,1 – 27,2 – 38,1 – 30,7 – 23,6 – 29,2

Totalt koncernen 2.361,3 2.477,2 2.062,4 2.350,2 2.544,9 2.876,1 2.318,4 2.271,2 2.496,0

Rörelseresultat 
affärsområdena

NIBE Energy Systems 127,2 212,0 101,1 205,4 264,9 272,8 226,6 256,7 212,5
NIBE Element 63,2 71,9 42,4 58,4 59,9 56,0 46,6 25,7 43,2
NIBE Stoves 15,0 3,4 8,9 1,6 38,3 103,0 0,4 35,9 64,4
Koncernelimineringar – 9,0 – 15,0 – 8,3 – 10,6 – 5,9 – 8,7 – 9,7 – 6,0 – 15,0

Totalt koncernen 196,4 272,3 144,1 254,8 357,2 423,1 263,9 312,3 305,1
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Uppgifterna i denna rapport har inte varit föremål för översiktlig 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 augusti 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 30 juni 2014 var 210,00 
kr. Under kvartal 1-2 2014 gick NIBEs aktie-
kurs upp med 44,8% från 145,00 kronor till 
210,00 kronor. OMX Stockholm All-share 
(OMXS)  gick under samma period upp med 
14,0% . Vid ut gången av juni 2014 uppgick  
NIBEs börs värde till 23.153,3 Mkr, baserat 
på senaste betalkurs. Antalet omsatta NIBE-
aktier uppgick till 17.442.095 vilket mot-
svarar en omsättningshastighet på 31,6% 
under första halvåret 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 augusti 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.


