
■ Omsättningen ökade till            
2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr)

■ Rörelseresultatet före avsättning till 
strukturreserv ökade med 10,3%

■ Avsättning till strukturreserv för 
NIBE Element på 70,0 Mkr

■  Resultatet efter finansnetto minskade 
till 162,0 Mkr (241,6 Mkr) 

■  Resultatet efter skatt minskade till 
105,2 Mkr (182,6 Mkr)

■ Vinsten per aktie uppgick till 
4,44 kr (7,74 kr)

delårsrapport
1 januari – 30 september 2005

skapar värme
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Omsättningsökningen under årets nio första månader uppgick till 21,2% 
varav 11,8% var organisk. Under motsvarande period ifjol uppgick dessa 
tal till 33,3% respektive 15,3%.
Den organiska tillväxten har successivt förstärkts under året. Dessutom 
påverkas jämförelsen med fjolåret av att första kvartalet 2004 var påverkat 
av en stor orderstock från 2003. 
Före avsättning till strukturreserv uppvisar rörelseresultatet en förbättring 
med 10,3%. Efter denna avsättning uppvisar rörelseresultatet en försäm-
ring med 19,7%.
Resultatet efter finansnetto uppvisar en försämring med 79,6 Mkr men är 
då påverkat av strukturreservavsättningen på 70 Mkr samt av att fjolårets 
resultat efter finansnetto innehöll en realisationsvinst på 24,4 Mkr från avytt-
ringen av våra Jøtulaktier. Undantaget dessa båda poster har resultatet efter 
finansnetto förbättrats med 6,8%.

NIBE Elements volymtillväxt fortsätter och följer därmed väl den plan som 
är upplagd för affärsområdet avseende ytterligare satsning på produkt-
utveckling och marknadsbearbetning.

I enlighet med våra planer så har kvartal tre belastats med en avsättning till 
strukturreserv på 70 Mkr, avseende bland annat en överflyttning av ytter-
ligare 200 årsarbeten från våra enheter i västra Europa till våra enheter i 
östra Europa och Asien. Bakgrunden till flyttningen av tillverkningen är fort-
satt prispress och höga materialpriser som vi inte kunnat kompensera oss 
för. Den positiva årliga resultateffekten efter genomförd omstrukturering, 
vilken beräknas ta 18 – 24 månader att genomföra, uppskattas till cirka 
40 Mkr.

NIBE Villavärme fortsätter att utvecklas starkt vad gäller såväl den organiska 
tillväxten som resultatet.

Framgången med den nya generationen markvärmepumpar på hemma-
marknaden är en starkt bidragande orsak till detta liksom en god tillväxt 
på våra utlandsmarknader. 

Vidare fortsätter den positiva trenden för såväl METRO THERM som Kaukora.

NIBE Brasvärme fortsätter också att utvecklas starkt. Den organiska tillväx-
ten liksom rörelseresultatet har successivt förbättrats under året. Bakgrunden 
är fortsatt stora framgångar med vårt befintliga produktsortiment i Sverige 
och en mycket stark tillväxt på utlandsmarknaderna. Dessutom har mot-
tagandet av den nya braskaminserien varit mycket positivt. 

Northstargruppen som förvärvades i juli har motsvarat våra högt ställda för-
väntningar på såväl omsättning som resultat.

Utsikter för år 2005
Mot bakgrund av en bedömd långsiktigt god efterfrågan samt genom-
förda investeringar för att öka produktionskapaciteten och förbättra effek-
tiviteten hyser vi en fortsatt stark framtidstro. 

Efter en något svagare inledning på året har efterfrågesituationen klart 
förbättrats under både kvartal två och tre. Vår bedömning är därför att 
efterfrågan under året som helhet kommer att vara god. De kommande 
bidragen för konvertering från direktel och olja kommer dessutom att få 
en mycket positiv effekt på efterfrågan av markvärmepumpar under de 
närmaste fem åren. Ett frågetecken får dock sättas för den förskjutnings-
effekt som de kommande bidragen kommer att få på efterfrågan under 
årets kvarvarande veckor som normalt tillhör NIBE Villavärmes starkaste.

Den ovan beskrivna förskjutningseffekten gör det svårt att uppskatta NIBE 
Villavärmes resultat under den resterande delen av året. Vår sammantagna 
bedömning är dock att koncernens helårsresultat åtminstone skall kunna 
ligga i nivå med fjolårets resultat justerat för realisationsvinsten i samband 
med avyttringen av Jøtulaktierna. Helårsresultatet kommer dessutom att 
påverkas av NIBE Elements strukturreserv på 70 Mkr.

Tidigare lydelse:
Mot bakgrund av en bedömd långsiktigt god efterfrågan samt genom-
förda investeringar för att öka produktionskapaciteten och förbättra effek-
tiviteten hyser vi en fortsatt stark framtidstro. 

Efter en något svagare inledning på året har efterfrågesituationen klart 
förbättrats under första halvårets senare del. Vår bedömning är därför att 
efterfrågan under året som helhet kommer att vara god.

Resultatet från den löpande verksamheten bedöms kunna fortsätta utveck-
las positivt även under 2005. NIBE Elements strukturreserv på 65 – 70 Mkr 
kommer däremot att påverka resultatet under kvartal tre och därmed också 
helårsresultatet.

Finansiell information
14 februari 2006; Bokslutskommuniké
April 2006; Årsredovisning för verksamhetsåret 2005
11 maj 2006; Kvartalsrapport januari – mars 2006
11 maj 2006; Bolagsstämma

Rapporterna finns tillgängliga på NIBE Industriers hemsida www.nibe.se 
samma dag de offentliggörs.

Markaryd den 15 november 2005

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Fortsatt god tillväxt och rörelseresultatökning 
– strukturreserv på 70 Mkr för NIBE Element
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Delårsrapporten för tredje kvartalet 2005 är NIBE-koncernens tredje finansiella 
rapport som presenteras i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS). Den är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlig-
het med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårs-
rapporter för koncerner. 
Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport beskrivs i årsredo-
visningen för 2004 på sidorna 52 – 54. Där framgår bland annat att IFRS till-
lämpas från och med 2005 och att jämförelseuppgifterna av-seende 2004 
omräknas i enlighet med de nya principerna med undantag för de övergångs-
regler som gäller för finansiella instrument. 
Samtliga tal och nyckeltal i denna delårsrapport som berörs av övergången till 
IFRS har omräknats. Effekterna av omräkningen av jämförelsetal avseende såväl 
de tre första kvartalen 2004 som helåret 2004 beskrivs på sidan 7 i delårsrap-
porten.

Den mest väsentliga övergångseffekten avser avskrivningar på goodwill. Good-
will skrivs inte längre av men ett nedskrivningstest genomförs årligen. Goodwill-
posterna prövades för nedskrivning under 2004 men i inget fall befanns bokfört 
värde överstiga återvinningsvärdet.
Minoritetsintresset har omklassificerats så att det ingår som en del inom eget kapi-
tal i balansräkningen och ingår i nettoresultatet i resultaträkningen.
I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för 
finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005. 
Enligt IFRS 1 skall redovisningen upprättas enligt de IFRS-standarder som gäller 
den 31 december 2005. På grund av att godkännandeprocessen i EU ännu inte 
är avslutad, kan förändringar ske i IFRS, som skulle kunna få konsekvenser i den 
information som lämnas i denna rapport.

Övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning under perioden januari – september uppgick till            
2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 21,2%, varav
11,8% var organisk.
Av den totala omsättningsökningen på 463,8 Mkr var 204,9 Mkr för-
värvad.

Avsättning till strukturreserv
I augusti beslutades att genomföra ett omstruktureringsprogram i affärs-
området NIBE Element. Periodens resultat är därför belastat med en avsätt-
ning till strukturreserv uppgående till 70,0 Mkr. Flertalet av de nyckeltal 
som presenteras är påverkade av detta.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 162,0 Mkr, vilket inne bär 
en resultatförändring på –32,9% jämfört med samma period 2004. 
Resultatet efter finans netto uppgick då till 241,6 Mkr. Den negativa 
resultatutvecklingen beror dels på den ovannämnda avsättningen till struk-
turreserv som belastar periodens resultat med 70 Mkr, dels på realisa-
tionsvinsten från avyttringen av Jøtulaktierna som påverkade fjolårets resultat 
med 24,4 Mkr. Exklusive dessa poster har rörelseresultatet förbättrats med 
10,3% och resultatet efter finansnetto förbättrats med 6,8%. 
Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 16,9% (31,7%).

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – september in ve s  terat 295,6 Mkr 
(152,1 Mkr) i anläggningstillgångar. Av investeringarna  avser 156,7 Mkr 
(34,0 Mkr) företagsförvärv. Resterande 138,9 Mkr  (118,1 Mkr) avser i 
huvudsak investeringar i maskiner och inventarier samt byggnader i befint-
liga verksamheter.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital uppgick till 179,6 Mkr (229,4 Mkr). Kassaflödet efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till – 73,7 Mkr (32,8 Mkr). 
Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1.277,3 Mkr. 
Vid årets ingång uppgick motsvarande skulder till 812,5 Mkr. Ökningen 
sedan årets ingång beror på investeringar i koncernens produktionsan-
läggningar samt företagsförvärv.
Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid september månads 
utgång till 386,3 Mkr mot 382,6 Mkr vid årets in gång. Under perioden 
har koncernens checkräkningskrediter utökats med 194,8 Mkr.
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 29,7%, att jämföras med        
35,7% vid årets ingång och med 35,4% vid motsvarande tid ifjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemen-
samma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick under 
perioden januari – september till 1,8 Mkr (1,6 Mkr) med ett resultat efter 
finansiella poster på 75,4 Mkr (85,8 Mkr). Disponibla likvida medel var 
vid periodens utgång 142,4 Mkr mot 222,4 Mkr vid årets ingång.

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%.
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KONCERNEN

Nettoomsättning

NIBE Industrier – koncernen
 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–3 Kv 1–3 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 2.647,3 2.183,5 3.624,8 3.161,0

Tillväxt (%) 21,2 33,3 21,0 29,0

varav förvärvad  (%) 9,4 18,0 8,6 14,5

Rörelseresultat (Mkr) 187,1 233,1 319,4 365,4

Rörelsemarginal  (%) 7,1 10,7 8,8 11,6

Resultat efter fin netto  (Mkr) 162,0 241,6 297,6 377,2

Nettovinstmarginal (%) 6,1 11,1 8,2 11,9

Omsättning per geografisk region 

    Norden   68%

    Europa exkl Norden  28%

    Övriga marknader  4%

Resultat efter finansiella poster

januari – september 2005 (MSEK)



4NIBE

NIBE Villavärme 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–3 Kv 1–3 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 1.391,5 1.095,5 1.889,1 1.593,1
Tillväxt (%) 27,0 58,7 25,5 44,7
Rörelseresultat (Mkr) 176,0 138,8 246,5 209,4
Rörelsemarginal (%) 12,6 12,7 13,0 13,1
Tillgångar (Mkr) 1.542,2 1.099,4 1.542,2 1.347,1
Skulder (Mkr) 1.115,4 728,5 1.115,4 937,3
Investeringar i anl tillg (Mkr) 42,2 45,9 291,0 294,7
Avskrivningar (Mkr) 45,8 32,7 60,1 47,0

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 1.391,5 Mkr att jämföras med 1.095,5 Mkr under 
motsvarande period föregående år. Av faktureringsökningen på samman-
lagt 296,0 Mkr hänför sig 144,8 Mkr till förvärv, vilket innebär att den 
organiska tillväxten uppgick till 13,8%.
Rörelseresultatet uppgick till 176,0 Mkr att jämföras med 138,8 Mkr för 
motsvarande period under föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal 
på 12,6% jämfört med 12,7% föregående år. Rörelsemarginalen under 
senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 13,0%.

Marknaden
Den svenska marknaden har präglats av ett fortsatt stort intresse för energi-
besparande uppvärmningslösningar. Samtliga typer av värmepumpar upp-
visar en marknadstillväxt under året. Marknaden för varmvattenberedare 
och fjärrvärmeprodukter är mer stabil medan marknaden för el- och pellets-
pannor ökar. Det höga oljepriset bidrar till att marknaden för oljepannor 
minskar då de idag ofta ersätts med värmepumpsanläggningar.  

I Sverige är en proposition för införande av ett konverteringsbidrag till bättre 
energianvändning under framtagning. Den föreslås stödja konvertering från 
uppvärmning med direktel och olja till bland annat uppvärmning med värme-
pumpar, sol- och fjärrvärmeprodukter samt produkter med användning av 
biobränsle. Förslaget är tänkt att träda i kraft från årsskiftet 2005/2006. Då 
propositionens innehåll fått stor medial uppmärksamhet de senaste veckorna 
kommer konsekvensen att bli en avvaktande efterfrågan under innevarande 
års sista veckor. Rimligtvis borde motsvarande ökande efterfrågan kunna 
noteras under första kvartalet 2006 och under ett antal år framöver.

På i stort sett samtliga marknader där NIBE Villavärme är verksamt, ökar 
intresset kontinuerligt för energibesparande produkter inom uppvärmning och 
inomhuskomfort. Vi är därför mycket optimistiska när det gäller vår fortsatta 
utlandsexpansion. Faktureringen på de utländska marknaderna har också 
procentuellt vuxit mer än på den svenska marknaden och på flera marknader 
har vi ökat marknadsandelarna inom ett eller flera produktområden.   

Verksamheten
Under perioden har en omfattande och kraftfull marknadsföringskampanj 
genomförts för vår nya bergvärmepumpsgeneration med marknadens högsta 
besparingsfaktor. Vid sidan om denna kampanj har det senaste kvartalet 
präglats av allt större fokus på utlandsexpansionen. Såväl exportorganisa-
tionen i Markaryd som personalstyrkan på flera utlandsenheter har förstärkts 
och arbete pågår också med att etablera NIBE Villavärme på flera nya 
utländska marknader.

Även utvecklingsresurserna har utökats ytterligare, i syfte att bättre tillgodose 
de olika marknadernas ökade krav på anpassade produkter.

Vårt omfattande investeringsprogram i Markaryd går mot sitt fullbordande 
och såväl kapacitets- som rationaliseringseffekterna kommer väl till pass i 
den pågående internationaliseringen.de investeringsprogram i Markaryd 
går mot sitt fullbordande och såväl kapacitets- som rationaliseringseffekter-
na kommer väl till pass i den pågående internationaliseringen.

NIBE Element 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–3 Kv 1–3 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 928,7 828,5 1.246,8 1.146,6
Tillväxt (%) 12,1 8,1 11,2 8,3
Rörelseresultat  (Mkr) –43,5 50,3 –25,5 68,3
Rörelsemarginal (%) –4,7 6,1 –2,0 6,0
Tillgångar (Mkr) 1.184,3 902,9 1.184,3 970,8
Skulder (Mkr) 1.167,7 782,2 1.167,7 844,2
Investeringar i anl tillg  (Mkr) 59,6 85,1 102,5 128,0

Avskrivningar (Mkr) 32,3 27,3 41,1 36,1

NIBE ELEMENT NIBE VILLAVÄRME

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 928,7 Mkr att jämföras med 828,5 Mkr under mot-
svarande period föregående år. Av faktureringsökningen på 100,2 Mkr
hänför sig 30,9 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten 
uppgick till 8,4%.
En avsättning på 70,0 Mkr till strukturreserv har gjorts under september i 
enlighet med den information som lämnades i samband med halvårsbokslu-
tet. Den positiva årliga resultateffekten efter genomförd omstrukturering, vilken 
beräknas ta 18 – 24 månader att genomföra, uppskattas till cirka 40 Mkr. 
Rörelseresultatet före avsättning till strukturreserv uppgick för perioden till 
26,5 Mkr att jämföras med 50,3 Mkr för motsvarande period föregående 
år. Detta innebär en rörelsemarginal på 2,9% jämfört med 6,1% föregående 
år. Rörelsemarginalen den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 
3,6%. Försämringen i de första nio månadernas rörelsemarginal beror till 
cirka 12 Mkr på de omstruktureringskostnader som redovisats direkt i den 
löpande verksamheten under första halvåret samt till cirka 15 Mkr på de 
materialprisökningar som vi inte kunnat kompensera oss för. Under tredje 
kvartalet har 2,7 Mkr av strukturreserven ianspråktagits för det pågående 
förändringsarbetet. Rörelseresultatet efter avsättning till strukturreserv uppgick 
för perioden till –43,5 Mkr, vilket innebär en rörelsemarginal på –4,7%. Efter 
avsättning till strukturreserv uppgår rörelsemarginalen den senaste 12-måna-
dersperioden till –2,0%.

Marknaden
Marknaden har sammantaget varit stabil även under tredje kvartalet. 
Tillväxten har varit god inom flera marknadssegment, speciellt de segment 
som är positivt påverkade av det höga oljepriset som exempelvis värme-
pumpsindustrin och oljeutvinningsindustrin. Dessutom har industrisektorn 
allmänt sett haft en god tillväxt.
De segment som har en fortsatt svag utveckling är volymleveranser av ele-
ment till vitvaruindustrin, som i allt större utsträckning lokaliseras till östra Europa 
samt element till småapparater, som på motsvarnde sätt överflyttas till Asien. 
Inom fordonsindustrin beror den svaga utvecklingen primärt på minskad efter-
frågan av backspegelelement till större personbilar. Bedömningen är att vi sam-
mantaget har stärkt vår marknadsposition och ökat våra marknadsandelar.     

Verksamheten
Verksamheten präglas för närvarande av genomförandet av det beslutade 
omstruktureringsprogrammet, som bland annat innebär överflyttning av 200 
årsarbeten från enheter i Västeuropa till enheter med lägre arbetskraftskostna-
der. Överflyttningarna i kombination med den goda organiska tillväxten med-
för ett högt tryck på kapacitetsökningar i våra lågkostnadsenheter. Takten i 
omstruktureringen kommer primärt att avgöras av hur snabbt vi lyckas bygga 
ut produktionskapaciteten i de mottagande enheterna. För att genomföra 
projektet med högt tempo och god kvalitet har en speciell projektorganisa-
tion skapats och ytterligare resurser tillförts under tredje kvartalet.
Prisutvecklingen för de råvaror som används inom elementverksamheten 
är splittrad. Råvarupriserna ligger sammantaget fortsatt på en hög nivå 
även om en viss prissänkning har kunnat konstateras för några viktiga 
produktgrupper under tredje kvartalet. 
Bedömningen är fortsatt att vi efter genomförd omstrukturering tillsammans 
med fortsatt intensiv produktutveckling och marknadsbearbetning skall 
kunna uppnå en tillfredsställande lönsamhet. 
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NIBE Brasvärme 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–3 Kv 1–3 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 349,8 281,3 520,5 452,0
Tillväxt (%) 24,4 43,5 31,1 45,1
Rörelseresultat  (Mkr) 65,8 54,9 113,9 103,0
Rörelsemarginal (%) 18,8 19,5 21,9 22,8
Tillgångar (Mkr) 565,6 266,6 565,6 296,6
Skulder (Mkr) 343,1 95,8 343,1 80,8
Investeringar i anl tillg (Mkr) 26,0 14,7 61,8 50,5

Avskrivningar (Mkr) 9,5 7,3 12,3 10,1

Omsättning och resultat
Faktureringen ökade under perioden och uppgick till 349,8 Mkr att jämföras 
med 281,3 Mkr under motsvarande period föregående år. Av fakturerings-
ökningen på 68,5 Mkr hänför sig 29,2 Mkr till förvärv, vilket innebär att 
den organiska tillväxten uppgick till 14,0%.
Rörelseresultatet uppgick till 65,8 Mkr att jämföras med 54,9 Mkr, vilket 
innebär en rörelsemarginal på 18,8% jämfört med 19,5%  under motsva-
rande period i fjol. Rörelsemarginalen under senaste 12-månadersperioden 
uppgår därmed till 21,9%.

Marknaden
På den svenska marknaden är efterfrågan på brasvärmeprodukter fortsatt 
god beroende på en allmänt hög konsumtion, låga räntor och stigande 
energipriser. Totalmarknaden som helhet har stabiliserats på en förhållan-
devis hög nivå efter flera års kraftig tillväxt i branschen.

Totalmarknaden för brasvärmeprodukter i Norge har hittills i år minskat, 
vilket bedöms vara en naturlig tillbakagång efter flera års kraftig tillväxt. Vår 
försäljning har dock haft en mycket positiv utveckling trots den minskade 
totalmarknaden. 

I Tyskland har marknaden för brasvärmeprodukter ökat kraftigt i inledningen 
av högsäsongen, vilket kan förklaras av stigande oljepriser i kombination 
med allmänt ökad konsumtion av sällanköpsvaror. Vi har sedan flera år till-
baka en stark position inom den tyska fackhandeln för brasvärmeprodukter, 
vilket innebär att vår försäljningsutveckling har varit mycket positiv.  

Försäljningen i Finland och Danmark fortsätter att utvecklas väl och den 
totala efterfrågan på brasvärmeprodukter bedöms som mycket god på 
dessa marknader.

Verksamheten
Leveranskapaciteten har varit hög under tredje kvartalet, tack vare en omfat-
tande lageruppbyggnad av färdiga produkter under lågsäsong i kombina-
tion med successivt utökad produktionskapacitet under året. Under årets sista 
två månader kommer dock leveranstiderna att öka eftersom efterfrågan över-
träffat alla förväntningar.

Under tredje kvartalet har vår nya braskaminserie under varumärket Handöl 
levererats till våra återförsäljare och mottagandet har varit mycket positivt. Vi 
räknar därför med en fortsatt god efterfrågan under resten av året även för 
denna modellserie. 

Northstar AS, som är en av Europas ledande tillverkare av betongomram-
ningar till eldstäder, ingår sedan augusti i affärsområdet. Försäljnings- och 
resultatutvecklingen i Northstar är hittills mycket positiv och helt i linje med de 
högt ställda förväntningarna. 
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KONCERNENS UTVECKLING

Koncernens resultaträkning  kvartal 3 kvartal 3 jan – sept jan – sept senaste helår
(Mkr) 2005 2004 2005 2004 12 mån 2004

Nettoomsättning 977,5 785,0 2.647,3 2.183,5 3.624,8 3.161,0
Kostnad för sålda varor – 748,8 – 526,8 – 1.936,7 –1.512,4 – 2.595,1 – 2.170,8

Bruttoresultat 228,7 258,2 710,6 671,1 1.029,7 990,2

Försäljningskostnader – 133,8 – 108,3 – 394,9 – 326,3 – 539,7 – 471,1
Administrationskostnader – 57,5 – 38,9 – 164,6 – 126,7 – 214,9 – 177,0
Övriga intäkter 11,6 1,0 36,0 15,0 44,3 23,3

Rörelseresultat 49,0 112,0 187,1 233,1 319,4 365,4

Finansiellt netto  – 9,9 16,4 – 25,1 8,5 – 21,8 11,8
Resultat efter finansiellt netto 39,1 128,4 162,0 241,6 297,6 377,2

Skatt – 17,8 – 27,6 – 56,8 – 59,0 – 95,5 – 97,7

Nettoresultat 21,3 100,8 105,2 182,6 202,1 279,5

Minoritetens andel i nettoresultatet 0,1 0,3 0,9 0,8 1,2 1,1
Planenliga avskrivningar ingår med 31,8 24,1 90,2 69,7 117,0 96,5

Koncernens balansräkning i sammandrag
  30 sept 30 sept 31 dec
(Mkr)  2005 2004 2004

Immateriella anläggningstillgångar  439,6 205,1 304,7
Materiella anläggningstillgångar  984,5 733,4 875,7
Finansiella anläggningstillgångar  26,0 6,8 10,6

Summa anläggningstillgångar  1.450,1 945,3 1.191,0

Varulager  828,4 635,2 690,2
Kortfristiga fordringar  786,9 597,7 525,4
Kortfristiga placeringar  1,5 0,7 0,9
Kassa och bank  117,9 65,1 88,6

Summa omsättningstillgångar  1.734,7 1.298,7 1.305,1

Summa tillgångar  3.184,8 2.244,0 2.496,1

Eget kapital  945,3 793,5 891,6
Avsättningar  270,1 191,3 192,7
Långfristiga skulder, icke räntebärande 27,3 3,2 34,1
Långfristiga skulder, räntebärande  1.161,8 652,1 708,6
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 685,6 516,6 586,9
Kortfristiga skulder, räntebärande  94,7 87,3 82,2

Summa eget kapital och skulder  3.184,8 2.244,0 2.496,1

   
Nyckeltal  jan – sept jan – sept helår
  2005 2004 2004

Tillväxt % 21,2 33,3 29,0

Rörelsemarginal % 7,1 10,7 11,6

Nettovinstmarginal % 6,1 11,1 11,9

Investeringar i anläggningstillgångar Mkr 295,6 152,1 418,9

Disponibla likvida medel Mkr 386,3 289,6 382,6

Rörelsekapital, inkl kassa och bank Mkr 954,4 694,8 636,0

Räntebärande skulder/Eget kapital % 135,1 96,0 91,1

Soliditet % 29,7 35,4 35,7

Avkastning på sysselsatt kapital % 13,1 24,4 27,1

Avkastning på eget kapital % 16,9 31,7 34,8

 
Förändring i eget kapital
  jan – sept jan – sept helår
(Mkr)  2005 2004 2004

Ingående eget kapital  891,6 646,9 646,9
Effekt av ändrad redovisningsprincip 1) 3,3 5,5 5,5
Justerat ingående eget kapital  894,9 652,4 652,4
Utdelning till aktieägare  – 70,4 – 43,4 – 43,4
Marknadsvärdering av kommersiella 
valutaterminskontrakt efter avdrag för skatt – 8,7 0,0 0,0
Omräkningsdifferens 2)  24,3 1,9 3,1
Årets vinst  105,2 182,6 279,5

Utgående eget kapital 3)  945,3 793,5 891,6

1) Från den 1 januari 2005 tillämpas IAS 39 Finansiella instrument. Ingående eget 
kapital 2005 har, som en effekt av detta, ökat med 3,3 Mkr efter avdrag för 
skatt. Justeringar avseende 2004 förklaras under rubriken ”IFRS inverkan på eget 
kapital 2004” på sidan 7. 

2) Omräkningsdifferensens fördelning jan – sept jan – sept helår
(Mkr)  2005 2004 2004

 Omräkning av utländska dotterföretag 29,6 2,7 2,9
Lån till dotterföretag  2,9 – 0,0 – 1,4
Valutahedge  – 8,2 – 0,8 1,6

Summa  24,3 1,9 3,1

3) Minoritetens andel utgör 4,4 Mkr vid periodens utgång mot 3,3 Mkr vid årets 
ingång. 

Data per aktie  jan – sept jan – sept helår
  2005 2004 2004

Nettovinst per aktie 
(totalt 23.480.000 aktier)  kr 4,44  7,74  11,86

Eget kapital per aktie kr 40,07  33,67  37,83

Balansdagens börskurs kr 206,00 132,50 184,00

Kassaflödesanalys
  jan – sept jan – sept helår
(Mkr)  2005 2004 2004

Kassaflöde från löpande verksamhet  179,6 229,4 381,8
Förändring av rörelsekapital  – 253,3 – 196,6 – 82,0
Investeringsverksamhet  – 295,6 – 89,4 – 305,1
Finansieringsverksamhet  404,7 39,6 11,4
Kursdifferens i likvida medel  – 6,1 0,6 1,0

Förändring av likvida medel  29,3 – 16,4 7,1
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Resultaträkning koncernen 2005 2004 2003
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 3 Kv 4

Nettoomsättning 800,9 868,9 977,5 693,9 704,6 785,0 977,5 574,1 812,7

Rörelsekostnader – 731,4 – 800,3 – 928,5 – 634,4 – 643,0 – 673,0 – 845,2 – 503,6 – 707,3

Rörelseresultat 69,5 68,6 49,0 59,5 61,6 112,0 132,3 70,5 105,4

Finansiellt netto – 8,9 – 6,3 – 9,9 – 6,1 – 1,8 + 16,4 + 3,3 – 5,7 – 7,2

Resultat efter finansiellt netto 60,6 62,3 39,1 53,4 59,8 128,4 135,6 64,8 98,2

Skatt  – 19,1 – 19,9 – 17,8 – 13,5 – 17,9 – 27,6 – 38,7 – 19,6 – 31,8

Nettoresultat  41,5 42,4 21,3 39,9 41,9 100,8 96,9 45,2 66,4

Nettoomsättning affärsområdena  2005 2004 2003
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 3 Kv 4

NIBE Element 304,1 319,4 305,2 275,9 284,4 268,2 318,1 247,1 292,3

NIBE Villavärme 394,2 471,9 525,4 321,9 350,9 422,7 497,6 262,6 410,3

NIBE Brasvärme 109,9 85,3 154,6 104,2 79,4 97,7 170,7 69,1 115,6

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

Koncernen  800,9 868,9 977,5 693,9 704,6 785,0 977,5 574,1 812,7

Rörelseresultat affärsområdena  2005 2004 2003
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 3 Kv 4

NIBE Element 11,7 3,7 – 58,9 18,3 13,9 18,1 18,0 14,7 15,7

NIBE Villavärme 41,6 55,4 79,0 28,3 38,0 72,5 70,6 44,5 59,9

NIBE Brasvärme 19,5 14,4 31,9 16,1 14,2 24,7 48,0 13,6 33,3

Koncernelimineringar – 3,3 – 4,9 – 3,0 – 3,2 – 4,5 – 3,3 – 4,3 – 2,3 – 3,5

Koncernen  69,5 68,6 49,0 59,5 61,6 112,0 132,3 70,5 105,4

KVARTALSDATA

IFRS inverkan på eget kapital 2004 jan – sept 2004 jan – sept 2004 helår 2004 helår 2004
(Mkr) enligt IFRS enligt kvartalsrapport enligt IFRS enligt årsredovisning

Ingående eget kapital 2004-01-01 646,9 646,9 646,9 646,9
Effekt av ändrad redovisningsprincip 1) 3,3 0,0 3,3 3,3
Effekt av ändrad redovisningsprincip 2) 2,2 0,0 2,2 0,0
Justerat ingående eget kapital 2004-01-01 652,4 646,9 652,4 650,2
Utdelning till aktieägare – 43,4 – 43,4 – 43,4 – 43,4
Omräkningsdifferens 1,9 1,9 3,1 3,1
Periodens vinst 3) 182,6 165,7 279,5 255,3

Utgående eget kapital 793,5 771,1 891,6 865,2

  jan – sept 2004 helår 2004

Periodens vinst enligt svenska redovisningsprinciper 165,7 255,3
Avskrivning av goodwill 17,3 24,8
Minoritetsintresse 0,8 1,1
Uppskjuten skatt på IFRS justeringar – 1,2 – 1,7

Periodens vinst enligt IFRS 182,6 279,5

Effekter av övergången till IFRS

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR 
utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. 
Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven 
enligt börs- och årsredovisningslagarna.
Markaryd den 15 november 2005

Auktoriserad revisor Willard Möller
SET Revisionsbyrå AB

1) Eget kapital har ökat 3,3 Mkr som 
   en effekt av tillämpningen av 
   IAS 19 Employee benefit.
2) Eget kapital har ökat 2,2 Mkr som en
   effekt av minorietsandelarnas 
   omrubricering.
3) IFRS inverkan på periodens vinst 
   framgår av nedanstående tabell.

För information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2004.
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Visionen är att vara ett värmeföretag i världs-

klass.

Affärsidén är att erbjuda marknaden hög-

kvalitativa och innovativa värmeprodukter. 

Basen för detta är NIBE-koncernens breda 

kunnande inom utveckling, tillverk ning och 

marknads föring.

NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag 

som bedriver verksamhet inom tre olika affärs-

områden; NIBE Element, NIBE Villavärme och 

NIBE Brasvärme. 

NIBE skapar värme


