
■ Omsättningen ökade till            
3.161,0 Mkr (2.451,1 Mkr)

■  Resultatet efter finansnetto ökade 
till 352,4 Mkr (217,8 Mkr) 

■  Resultatet efter skatt ökade till 
255,3 Mkr (144,4 Mkr)

■ Vinsten per aktie uppgick till 
10,87 kr (6,15 kr)

■  Styrelsen föreslår en utdelning 
på 3,00 kr/aktie (1,85 kr/aktie)

■ Förvärv av finska Kaukora-gruppen

■ Realisationsvinst på 37,5 Mkr
för Jøtul-aktierna 

2004
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Det är med stor tillfredsställelse som vi kan presentera ytterligare ett starkt 
verksamhetsår för NIBE.

Såväl omsättning som resultat uppvisar kraftig tillväxt, vilket gör 2004 till 
koncernens klart bästa verksamhetsår någonsin. 

Omsättningsökningen på 29% är till hälften organisk och till hälften 
förvärvad. Bakom den organiska omsättningstillväxten ligger fortsatt 
gynnsamma marknadsförhållanden för affärsområdena Villavärme och 
Brasvärme i kombination med offensiv marknadsbearbetning och fram-
gångsrik produktutveckling. 

För affärsområdet Element har marknadssituationen varit fortsatt kärv. 
Trots detta har en inte oväsentlig organisk tillväxt kunnat åstadkommas, 
tack vare fokusering på produktutveckling och marknadsbearbetning 
samt förmågan att ge kunden ett mervärde i form av systemlösningar, 
närhet och flexibilitet.

Den förvärvade omsättningstillväxten utgörs dels av METRO THERM-
koncernen som förvärvades i oktober 2003 samt de under 2004 för-
värvade enheterna NETEK, Shel och Kaukora.

Den goda omsättningsutvecklingen under 2004 gör att vi känner fortsatt 
god tillförsikt vad gäller vår målsättning att år 2007 kunna nå en omsätt-
ning på fem miljarder kronor.

Av resultattillväxten på nästan 62% är ungefär 20% av engångskaraktär, 
hänförligt till avyttringen av Jøtulaktierna. Resterande resultatförbättring 
förklaras i huvudsak av den goda omsättningsutvecklingen samt vårt 
framgångsrika produktivitetsarbete.

Värt att notera inom affärsområdet NIBE Element är att resultatet för 
2004 uppvisar en klar förbättring och att målsättningen att senast år 
2007 nå upp till rörelsemarginalen 10% ligger fast.

Vidare fortsätter Element att bygga ut sina tillverkningsenheter för volym-
produkter i såväl östra Europa som i Kina parallellt med att enheterna i 
västra Europa främst specialiseras mot tillverkare av professionell utrust-
ning samt industrikunder.

Detta ger oss de rätta förutsättningarna att även fortsättningsvis aktivt 
kunna delta i elementbranschens pågående omstrukturering och vidare-
utveckling.

NIBE Villavärmes nordiska marknadsposition är, inte minst genom 
förvärven av METRO THERM-koncernen och Kaukora, mycket stark. 
Dessutom är rörelsemarginalen fortsatt god. Denna position utgör den 
nödvändiga, lönsamma basen för fortsatt kraftfull expansion i övriga 
Europa såväl organiskt som genom förvärv.

För att klara av den förväntade fortsatta organiska tillväxten och den mål-
satta produktivitetsförbättringen håller ett stort betydande investeringspro-
gram på att genomföras och detta beräknas vara helt klart under 2005. 
Därefter bedöms investeringstakten inom Villavärme bli något lägre.

En ytterligare utökning av NIBE Villavärmes produktutvecklingsresurser 
kommer att genomföras för att säkerställa affärsområdets bransch-
ledande position vad gäller teknologi och prestanda.

För NIBE Brasvärme är Jøtulaffären nu definitivt avslutad och realisa-
tionsvinsten på aktierna tillsammans med en genomförd extrautdelning 
förstärker koncernens finansnetto med 43,2 Mkr.

Den mycket goda volym- och lönsamhetstillväxt som affärsområdet nått 
genom att kunna kombinera offensiv marknadsföring, intensiv produkt-
utveckling och effektiv produktion bådar gott inför de kommande inter-
nationella uppgifterna som i högre utsträckning också bedöms komma 
att baseras på förvärv.

Utsikter för år 2005
Mot bakgrund av en bedömd fortsatt god efterfrågan och genomförda 
investeringar för att öka produktionskapaciteten och förbättra effektivite-
ten, hyser vi en fortsatt stark framtidstro vad gäller NIBEs möjligheter att 
kunna utvecklas positivt också under 2005.

Ekonomiska mål
■ Tillväxten skall genomsnittligt uppgå till 20% per år

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

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

■ Soliditeten i koncernen skall ej understiga 30%.

Utdelning
Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en höjning av utdel-
ningen från 1,85 till 3,00 kronor per aktie för 2004, motsvarande totalt 
70,4 Mkr.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 11 maj 2005
kl 17.00 på NIBEs Marknadscenter i Markaryd.

Finansiell information
April 2005; Årsredovisning för verksamhetsåret 2004

11 maj 2005;  Kvartalsrapport januari – mars 2005

11 maj 2005; Bolagsstämma 

17 augusti 2005; Kvartalsrapport januari – juni 2005

15 november 2005; Kvartalsrapport januari – september 2005

Rapporterna finns tillgängliga på NIBE Industriers hemsida www.nibe.se 
under rubriken ”Finansiell Information” samma dag de offentliggörs.

Markaryd den 15 februari 2005

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

2004 
– ett mycket 
framgångsrikt år
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Nettomsättning per land 2004Omsättning
Koncernens nettoomsättning upp gick till 3.161,0 Mkr (2.451,1 Mkr) 
vilket motsvarar en tillväxt på 29,0%, varav 14,5% var organisk.

Av den totala omsättningsökningen på 709,9 Mkr var 354,5 Mkr 
förvärvad.

Resultat
Årets resultat efter finansnetto uppgick till 352,4 Mkr, vilket inne bär 
en resultattillväxt på 61,8% jämfört med 2003. Resultatet efter finans-
netto uppgick då till 217,8 Mkr. I resultatet för 2004 ingår valuta-
vinster och aktieutdelningar med 5,7 Mkr samt en realisationsvinst på 
37,5 Mkr. 

Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 33,6% (26,1%).

NIBE Industriers innehav av 21,7% av aktierna i Jøtul ASA avyttrades 
den 1 september 2004. Köpeskillingen består av en initial köpeskil-
ling och en tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen, som ska vara 
erlagd senast den 30 juni 2005, är beroende av hur stor del av 
avtalat garantibelopp som kommer att behöva utnyttjas. Försäljningen 
innebär att en realisationsvinst på minimum 37,5 Mkr kommer att upp-
stå och denna finns upptagen under periodens finansiella intäkter.

Investeringar
Koncernen har under året in ve s  terat 418,9 Mkr (433,0 Mkr) i anlägg-
ningstillgångar.

Av investeringarna avser 220,0 Mkr (262,7 Mkr) före tags  förvärv. 
Resterande 198,9 Mkr (170,3 Mkr) avser inve ste ringar i maskiner och 
inven tarier samt bygg nader i de befintliga enheterna.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital uppgick till 381,8 Mkr (240,7 Mkr). Kassaflödet efter förändring 
av rörelsekapital uppgick till 299,8 Mkr (186,0 Mkr). Ökningen av 
rörelsekapitalet sedan årets ingång, 82,0 Mkr (54,7 Mkr), beror främst 
på att koncernens verksamhet expanderar. 

Räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till 812,5 Mkr. Vid årets 
ingång uppgick mot svarande skulder till 658,3 Mkr. Ökningen sedan 
årets ingång beror på investeringar i koncernens produktionsanlägg-
ningar samt företagsförvärv.

Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till 
382,6 Mkr mot 340,6 Mkr vid årets in gång. Under året har koncernens 
checkräkningskrediter reducerats med 2,3 Mkr.

Soliditeten uppgick vid årets utgång till 35,0%, att jämföras med 
34,6% vid årets ingång.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncern-
gemensamma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen upp-
gick under året till 2,1 Mkr (2,1 Mkr) med ett resultat efter finansiella 
poster på 94,0 Mkr (38,3 Mkr). Disponibla likvida medel var på 
balansdagen 222,4 Mkr mot 189,9 Mkr vid årets ingång.
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KONCERNEN

NIBE Industrier – koncernen
Nyckeltal 2004 2003

Nettoomsättning (Mkr) 3.161,0 2.451,1

Tillväxt (%) + 29,0 + 26,1

varav förvärvad  (%) + 14,5 + 11,3

Rörelseresultat (Mkr) 340,6 233,8

Rörelsemarginal  (%) 10,8 9,5

Resultat efter fin netto  (Mkr) 352,4 217,8

Nettovinstmarginal (%) 11,1 8,9

Nettomsättning (MSEK)

2000 – 2004

Tyskland 9%

Sverige 46%

Danmark 10%

Finland 7%

Frankrike 4%
Norge 6%

Övriga 12%

Polen 3%
Storbritannien 3%
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Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 1.146,6 Mkr att jämföras med 1.058,6 Mkr för 
2003. Av faktureringsökningen på sammanlagt 88,0 Mkr hänför sig 
40,8 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick 
till 4,5%.

Rörelseresultatet uppgick till 53,0 Mkr att jämföras med 41,2 Mkr under 
föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 4,6% jämfört med 
3,9% föregående år.

Året i sammandrag
Utvecklingen på våra hemmamarknader har varit skiftande inom de 
olika marknadssegmenten. Kunder som vänder sig till den professionella 
utrustningsindustrin har haft en viss tillväxt medan flertalet kunder med 
inriktning mot konsumentprodukter upplevt en kraftigt ökad konkurrens med 
lågprisprodukter från Asien. 

Strukturomvandlingen inom vitvaruindustrin och hos tillverkare av små-
apparater sker i en allt snabbare takt med avveckling av produktions-
enheter i västra Europa till förmån för produktion i östra Europa och Kina.

Ett antal åtgärder genomförs inom NIBE Element för att möta effekterna av 
denna utveckling. Utbyggnaden av den polska verksamheten, som beräk-
nas vara klar under andra halvåret 2005, kommer att resultera i en fördubb-
ling av kapaciteten för rörelement liksom ökad kapacitet för tillverkning av 
folieelement och belastningsmotstånd. Den polska enheten är därmed vår 
största produktionsanläggning. 

Genom förvärvet av engelska Shel har vi också fått tillgång till lågkost-
nadsproduktion i Kina som ett alternativ till enheterna i Polen och Tjeckien. 
Verksamheten har under hösten utvidgats för att möjliggöra tillverkning av 
ett bredare sortiment. Inledningsvis har ytterligare produktion flyttats från 
Shel i England. Successivt kommer enheten i Kina att i ökande omfattning 
kunna användas som bas för marknadsföring och leveranser i hela Asien. 
Parallellt med utvidgningen av rörelementproduktionen har även en ny 
enhet för tillverkning av folielement startats upp i Kina.  

Under året har också arbetet med att specialisera enheterna i västra 
Europa fortsatt. Vidare fortsätter överflyttningen av arbetsintensiva och 
prisutsatta produkter till enheterna i östra Europa. Bland annat har pro-
duktionen av belastningsmotstånd koncentrerats till en enhet i Danmark 
och ytterligare produktion överflyttats till Polen. Parallellt med genomförda 
omstruktureringar har rationaliseringsarbetet fortsatt i alla enheter.

Råvarupriserna har ökat kraftigt under året. Till viss del har prisökningarna 
kunnat överföras till kundledet men arbetet med att optimera produkterna 
avseende konstruktion och materialval har också intensifierats för att redu-
cera effekterna av prishöjningarna.

För att möjliggöra ytterligare organisk tillväxt etableras nya marknadsplatt-
formar på de marknader i Europa där vi idag inte har egna dotterbolag. 
Dessutom breddas sortimentet och andelen systemprodukter ökar inom 
flera kundsegment.

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 1.593,1 Mkr att jämföras med 1.100,6 Mkr för 
2003. Av faktureringsökningen på sammanlagt 492,5 Mkr hänför sig 
313,7 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick 
till 16,2%.

Rörelseresultatet uppgick till 200,8 Mkr att jämföras med 145,7 Mkr 
under föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 12,6% jäm-
fört med 13,2% föregående år.

Året i sammandrag
Den svenska marknaden för värmepumpar har under 2004 ökat ytter-
ligare från en mycket hög nivå redan under 2003. Totalmarknaden 
har ökat för samtliga typer av värmepumpar och vår marknadsposi-
tion har dessutom ytterligare förstärkts inom flera segment. Höga 
el- och oljepriser tillsammans med ökad nybyggnation av småhus och 
en ökad renoverings- och utbytesmarknad är de främsta anledningarna 
till den kraftiga marknadstillväxten.

NIBE Villavärme har ytterligare stärkt sin marknadsposition på de nor-
diska marknaderna inom produktområdet varmvattenberedning genom 
de senast genomförda företagsförvärven i Danmark och Finland och har 
idag en ledande position på en stabil marknad. 

De senaste årens tillbakagång på marknaden för villapannor har fortsatt 
även under 2004. Marknaden för oljepannor har reducerats till ett 
minimum och pannmarknaden utgörs i huvudsak av pannor som utnyttjar 
andra energislag.

Samtliga större utlandsmarknader uppvisar också en stark tillväxttakt. 
Konsumenternas intresse för energibesparande produkter ökar kontinuer-
ligt vilket gynnar expansionen av framför allt värmepumpar. 

Produktionskapaciteten har under året utökats i såväl svenska som utländ-
ska enheter genom omfattande rationaliserings- och moderniseringsinves-
teringar. Bland annat har en ny monteringshall färdigställts i Polen och 
den nya produktionsanläggningen för rostfria varmvattenberedare tagits 
i bruk i Markaryd. 

Integreringen och effektiviseringen av danska koncernen METRO THERM 
A/S har resulterat i en god omsättnings- och resultattillväxt, speciellt  
inom produktområdet fjärrvärmeprodukter.

I oktober genomfördes förvärvet av den finska företagsgruppen 
KAUKORA med en årsomsättning på cirka 200 Mkr. Strategin bakom 
förvärvet är att ytterligare stärka NIBE Villavärmes nordiska plattform 
och utifrån denna skapa maximal slagkraft i övriga Europa. och utifrån 
denna skapa maximal kraft i övriga Europa.

NIBE Villavärme  
Nyckeltal   2004  2003

Nettoomsättning (Mkr)  1.593,1  1.100,6

Tillväxt (%)  + 44,7  + 35,0

Rörelseresultat (Mkr)  200,8  145,7

Rörelsemarginal (%)  12,6  13,2

Tillgångar (Mkr)  1.338,5  875,9

Skulder (Mkr)  936,4  548,9

Investeringar i anl tillg (Mkr)  294,7  281,8

Avskrivningar (Mkr)  55,6  32,0

NIBE Element  
Nyckeltal   2004  2003

Nettoomsättning (Mkr)    1.146,6  1.058,6

Tillväxt (%)   + 8,3  + 13,5

Rörelseresultat  (Mkr)  53,0  41,2

Rörelsemarginal (%)  4,6  3,9

Tillgångar (Mkr)  955,5  798,1

Skulder (Mkr)  843,6  690,9

Investeringar i anl tillg  (Mkr)  128,0  124,0

Avskrivningar (Mkr)  51,4  46,6

NIBE ELEMENT NIBE VILLAVÄRME
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Affärsområdenas rörelseresultatandel 2004

NIBE Brasvärme  
Nyckeltal   2004  2003

Nettoomsättning (Mkr)  452,0  311,6

Tillväxt (%)  + 45,1  + 47,4

Rörelseresultat  (Mkr)  102,1  59,2

Rörelsemarginal (%)  22,6  19,0

Tillgångar (Mkr)  295,7  208,5

Skulder (Mkr)  80,7  100,5

Investeringar i anl tillg (Mkr)  50,5  16,5

Avskrivningar (Mkr)  11,0  7,6

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 452,0 Mkr att jämföras med 311,6 Mkr för 
2003. Hela faktureringsökningen på sammanlagt 140,4 Mkr är orga-
nisk, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick till 45,1%.

Rörelseresultatet uppgick till 102,1 Mkr att jämföras med 59,2 Mkr under 
2003, vilket innebär en rörelsemarginal på 22,6% jämfört med 19,0% 
föregående år.

Året i sammandrag
I Sverige har efterfrågan på brasvärmeprodukter varit fortsatt mycket 
god och totalmarknaden bedöms ligga på samma höga nivå som 
föregående år. Det är framförallt den allmänt starka konjunkturen, höga 
energipriser tillsammans med hushållens stora intresse för renovering som 
bidragit till den goda efterfrågan.

Vår egen marknadsandel har ökat betydligt under året, vilket kan förkla-
ras av vårt mycket starka produktsortiment tillsammans med en kraftfull 
marknadsbearbetning under framför allt hösten som är vår högsäsong. 

Brasvärmemarknaden i Norge har gått tillbaka jämfört med förra årets 
toppnotering. Vår egen försäljning har emellertid ökat kraftigt vilket inne-
bär att vi har ökat marknadsandelen även på denna marknad.

I Tyskland har efterfrågan på brasvärmeprodukter sakta men säkert börjat 
återhämta sig från relativt låga nivåer. Detta tillsammans med att vårt 
produktsortiment passar väl för den tyska marknaden har resulterat i en 
mycket positiv försäljningsutveckling.

Under året har en intensifierad marknadssatsning genomförts i Danmark, 
vilken har resulterat i en kraftig försäljningsökning. Försäljningen på 
övriga bearbetade marknader i Europa har under året också genom-
gående utvecklats positivt.

Leveranssituationen har varit tillfredställande under hela året, tack vare 
en hög produktionstakt även under första halvåret med en planerad 
lageruppbyggnad inför högsäsongen. Dessutom har produktionskapa-
citeten successivt utökats genom ytterligare investeringar i produktions-
utrustning.

En mycket kraftig volymtillväxt, som uteslutande är organisk, i kombina-
tion med högt kapacitetsutnyttjande i vår produktionsanläggning har 
bidragit till årets starka rörelseresultat.

Affärsområdenas andel av omsättningen 2004
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Nyckeltal 2004 2003 2002 2001 2000 
4)

Tillväxt (%) + 29,0 + 26,1 +15,9 + 28,6 + 11,6

Rörelsemarginal (%) 10,8 9,5 9,1 8,0 10,0 (8,7)

Nettovinstmarginal (%) 11,1 8,9 8,0 7,3 9,5 (8,2)

Investeringar i anläggningstillgångar (Mkr) 418,9 433,0 147,1 155,4 141,2

Disponibla likvida medel (Mkr) 382,6 340,6 263,2 182,8 143,8

Rörelsekapital, inklusive kassa och bank (Mkr) 636,0 494,4 410,7 357,5 299,7

Räntebärande skulder/Eget kapital (%) 93,9 101,8 65,7 69,9 57,8

Soliditet (%) 35,0 34,6 41,8 40,8 42,6

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 25,8 21,8 20,8 19,0 23,7 (20,9)

Avkastning på eget kapital (%) 33,6 26,1 21,5 19,9 24,3 (21,3)

3) Samtliga nyckeltal per aktie har omräknats med hänsyn till split 4:1, genomförd i juni 2003.
4) Samtliga nyckeltal inom parentes är beräknade exklusive jämförelsestörande poster, dvs exklusive överskottsmedel från SPP.

Koncernens resultaträkning 
(Mkr) 2004 2003

Nettoomsättning 3.161,0 2.451,1
Kostnad för sålda varor – 2.172,1 – 1.736,3

Bruttoresultat 988,9 714,8

Försäljningskostnader – 494,1 – 360,5
Administrationskostnader – 177,5 – 144,8
Övriga intäkter + 23,3 + 24,3

Rörelseresultat 340,6 233,8

Finansiellt netto + 11,8 – 16,0
Resultat efter finansiellt netto 352,4 217,8

Skatt – 96,0 – 72,9
Minoritetens andel av resultat efter skatt – 1,1 – 0,5

Nettoresultat 255,3 144,4

Planenliga avskrivningar ingår med 121,3 89,5

Förändring i eget kapital 
(Mkr) 2004 2003

Ingående eget kapital 646,9 553,2
Effekt av ändrad redovisningsprincip 1) + 3,3 –
Justerat ingående eget kapital 650,2 553,2
Utdelning till aktieägare – 43,4 – 32,3
Omräkningsdifferens 2) + 3,1 – 18,4
Årets vinst + 255,3 + 144,4

Utgående eget kapital 865,2 646,9

1) Från den 1 januari 2004 tillämpas den nya redovisningsrekommendationen 
RR 29 Ersättning till anställda, baserad på IAS 19. Eget kapital har som en 
engångseffekt av detta, ökat med 3,3 Mkr.

2) Omräkningsdifferensens fördelning (Mkr) 2004 2003

 Omräkning av utländska dotterföretag 2,9 – 12,7
 Lån till dotterföretag – 1,4 – 5,8
 Valutahedge 1,6 0,1

 Summa 3,1 – 18,4

Koncernens balansräkning i sammandrag 
(Mkr) 2004.12.31 2003.12.31

Immateriella anläggningstillgångar 280,2 191,6
Materiella anläggningstillgångar 875,7 659,3
Finansiella anläggningstillgångar 10,6 47,2

Summa anläggningstillgångar 1.166,5 898,1

Varulager 690,2 445,6
Kortfristiga fordringar 525,4 443,3
Kortfristiga placeringar 0,9 2,3
Kassa och bank 88,6 81,5

Summa omsättningstillgångar 1.305,1 972,7

Summa tillgångar 2.471,6 1.870,8

Eget kapital 865,2 646,9
Minoritetsintresse 3,3 2,2
Avsättningar 191,3 160,8
Långfristiga skulder, icke räntebärande 34,1 6,5
Långfristiga skulder, räntebärande 708,6 576,1
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 586,9 422,6
Kortfristiga skulder, räntebärande 82,2 55,7

Summa eget kapital och skulder 2.471,6 1.870,8

Kassaflödesanalys
(Mkr) 2004 2003

Kassaflöde från löpande verksamhet 381,8 + 240,7
Förändring av rörelsekapital – 82,0 – 54,7
Investeringsverksamhet – 305,1 – 350,7
Finansieringsverksamhet 11,4 + 180,6
Kursdifferens i likvida medel 1,0 – 1,5

Förändring av likvida medel + 7,1 + 14,4

Data per aktie 3) 2004 2003 2002 2001 2000 
4)

Nettovinst per aktie (totalt 23.480.000 aktier)  (kr) 10,87 6,15 4,50 3,56 3,67  (3,14)

Eget kapital per aktie (kr) 36,85 27,55 23,56 20,58 17,20

Balansdagens börskurs (kr) 184,00 127,50 63,75 48,00 34,25

KONCERNENS UTVECKLING
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Redovisningsrådets rekommendationer följes. Under 2004 har en ny rekommendation trätt i kraft, RR 29 Ersättning till anställda. Införandet av denna rekommendation har 
inneburit ändring av redovisningsprincip och effekten härav redovisas och förklaras i tabellen “Förändring i eget kapital”. För övrig information och definitioner hänvisas till 
årsredovisningen för år 2003.

 Resultaträkning koncernen
 2004 2003 2002
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv3  Kv 4 Kv 4

Nettoomsättning 693,9 704,6 785,0 977,5 508,5 555,8 574,1 812,7 590,4

Rörelsekostnader – 640,0 – 648,7 – 679,0 – 852,7 – 475,6 – 520,4 – 508,2 – 713,1 – 514,9

Rörelseresultat  53,9 55,9 106,0 124,8 32,9 35,4 65,9 99,6 75,5

Finansiellt netto – 6,1 – 1,8 + 16,4 + 3,3 – 2,8 – 0,3 – 5,7 – 7,2 – 6,0

Resultat efter finansiellt netto  47,8 54,1 122,4 128,1 30,1 35,1 60,2 92,4 69,5

Skatt  – 13,1 – 17,5 – 27,2 – 38,2 – 10,3 – 12,1 – 19,2 – 31,3 – 20,6

Minoritetens andel av resultat efter skatt  – 0,1 – 0,4 – 0,3 – 0,3 + 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,4 + 0,1

Nettoresultat  34,6 36,2 94,9 89,6 19,9 22,9 40,9 60,7 49,0

Nettoomsättning affärsområdena 
 2004 2003 2002

(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv3  Kv 4 Kv 4

NIBE Element 275,9 284,4 268,2 318,1 258,9 260,3 247,1 292,3 255,7

NIBE Villavärme 321,9 350,9 422,7 497,6 185,7 242,0 262,6 410,3 252,3

NIBE Brasvärme 104,2 79,4 97,7 170,7 68,1 58,8 69,1 115,6 86,4

Koncernelimineringar – 8,1 – 10,1 – 3,6 – 8,9 – 4,2 – 5,3 – 4,7 – 5,5 – 4,0

Koncernen  693,9 704,6 785,0 977,5 508,5 555,8 574,1 812,7 590,4

Rörelseresultat affärsområdena 
 2004 2003 2002

(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv3  Kv 4 Kv 4

NIBE Element 14,6 10,2 14,1 14,1 14,0 4,5 11,0 11,7 23,3

NIBE Villavärme 26,6 36,2 70,8 67,2 15,0 28,6 43,8 58,3 36,8

NIBE Brasvärme 15,9 14,0 24,4 47,8 6,6 6,1 13,4 33,1 18,1

Koncernelimineringar – 3,2 – 4,5 – 3,3 – 4,3 – 2,7 – 3,8 – 2,3 – 3,5 – 2,7

Koncernen  53,9 55,9 106,0 124,8 32,9 35,4 65,9 99,6 75,5

KVARTALSDATA

IFRS inverkan på NIBE-koncernen
Från och med 2005 kommer redovisningsprinciperna inom koncernen att 
anpassas till International Financial Reporting Standards, IFRS, enligt de
krav European Commission (EC) fastställt. Rapporten för kvartal 1 2005 
kommer att bli NIBE-koncernens första rapport enligt IFRS. Den mest 
väsentliga övergångseffekten kommer att avse avskrivningar på goodwill. 
Goodwill kommer inte längre att skrivas av, däremot skall ett nedskriv-
ningstest genomföras årligen. Goodwillposterna har provats för nedskriv-
ning. I inget fall har bokfört värde befunnits överstiga återvinningsvärdet. 
Därutöver kommer minoritetsintresse att omklassificeras så att det ingår 
som en del inom eget kapital i balansräkningen och ingår i nettoresultatet i 
resultaträkningen. IAS 16 kräver en mer detaljerad uppdelning av anlägg-
ningstillgångar, vilket bedöms påverka avskrivningstiden för tillgångarna 
marginellt.

 Eget kapital
 efter justering för RR 29 Resultat
(Mkr) 2004.01.01 2004.12.31 2004

UB enligt Svensk redovisning 650,2 865,2 255,3
Avskrivning av goodwill 0,0 24,8 24,8
Minoritetsintresse 0,0 3,3 1,1
Uppskjuten skatt på IFRS justeringar 0,0 – 1,7 – 1,7
Summa IFRS justeringar 0,0 26,4 24,2

UB enligt IFRS redovisning 650,2 891,6 279,5

IAS 39 Finansiella instrument, sådan den har fastställts av EC, kommer 
att påverka balansen per den 1 januari 2005, men i enlighet med till-
låtna övergångsregler kommer jämförelsetalen inte att omräknas. NIBE-
koncernen tillämpar säkringsredovisning för valutaterminskontrakt, som är 
upptagna i syfte att säkerställa värdet av prognostiserade flöden. Vid in-
förandet av IAS 39 kommer valutaterminskontrakten att värderas till verkligt 
värde och redovisas i balansräkningen.
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