
■ Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen
ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr)

■ Resultatet efter finansnetto ökade 
till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

■ Vinsten per aktie under senaste
12-månadersperioden uppgick
till 19,13 kr (14,59 kr)

■ Förvärv i Spanien och Holland

Delårsrapport
1 januari – 31 mars 2003N

IB
E skapar värme
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Starkt första kvartal
Såväl omsättning som resultat har haft en fortsatt positiv utveckling
under första kvartalet. Av den totala omsättningstillväxten på 18,6%
är 13,4% organisk.

Förbättringen av rörelseresultatet uppgår till 21,8% medan för-
bättringen av resultatet efter finansnetto uppgår till 38,1%. Det
förbättrade finansnettot beror till stor del på orealiserade kurs-
vinster på förvärvslån.

NIBE Element bevisar än en gång sin förmåga att kunna stå
emot konjunkturavmattningar utan att rörelseresultatet för den
skull påverkas i någon större omfattning.

Stor kostnadsmedvetenhet, intensiv produktutveckling, ständiga
produktivitetsförbättringar och möjligheten att flytta mycket pris-
utsatta produkter till våra verkstäder i Polen respektive Tjeckien
utgör de viktigaste faktorerna bakom denna förmåga.

Detta möjliggör också att NIBE Element aktivt kan deltaga i 
den snabba strukturomvandlingen av den europeiska element-
marknaden som sker idag.

NIBE Villavärme fortsätter att övertyga såväl omsättnings- som
resultatmässigt.

Frammarschen på den svenska värmepumpsmarknaden imponerar.

Det är också glädjande att notera försäljningsutvecklingen för
varmvattenberedarna.

Även utlandsförsäljningen utvecklas väl trots den svaga interna-
tionella konjunkturen och det är framför allt värmepumparna
som även där utgör tillväxtmotorn. 

Produktverkstaden för värmepumpar som invigdes så sent som
för tre år sedan har under senaste halvåret byggts ut för att
kunna möta den kraftiga expansionen.

NIBE Brasvärmes utveckling är mycket stark. En stor del av för-
klaringen till volymökningen är naturligtvis omvärldsrelaterade
men våra marknadsaktiviteter och vårt produktsortiment utgör
också mycket viktiga framgångsfaktorer.

Den intensiva produktutvecklingstakten gör att våra konkurrenter
har svårt att parera våra nya modeller då dessa både design-
och teknikmässigt ligger mycket långt fram.

Att vi skördat mycket stora framgångar i Sverige och Norge är
kanske mindre förvånande med tanke på bland annat elprisernas
utveckling men att vi också lyckats så väl i Tyskland är mycket
glädjande.

Utsikter för år 2003
Vår bedömning är att vår marknadsposition kommer att fortsätta
att stärkas under året som helhet.

Dessutom drivs det interna produktivitetsarbetet precis som tidi-
gare med stor kraft.

Vi är därför fortsatt positiva i vår bedömning av NIBEs utveckling
också under resten av helåret 2003.

Finansiell information
18 augusti 2003; Kvartalsrapport januari – juni 2003

17 november 2003; Kvartalsrapport januari – september 2003

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

Markaryd den 15 maj 2003

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

VD har ordet



3 NIBE

Koncernens omsättning 
per geografisk region jan – mars 2003

Omsättning
Koncernens nettoomsättning under perioden januari – mars upp-
gick till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på
18,6%. 

Av den totala omsättningsökningen på 79,6 Mkr var 22,4 Mkr
förvärvad.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 30,1 Mkr, vilket
innebär en resultattillväxt på 38,1% jämfört med samma period
2002. Resultatet efter finansnetto uppgick då till 21,8 Mkr.

Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 15,5% (12,9%).

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – mars investerat 91,9 Mkr
(50,6 Mkr) i anläggningstillgångar.

Av investeringarna avser 61,7 Mkr (35,3 Mkr) företagsförvärv. 
Resterande 30,2 Mkr (15,3 Mkr) avser investeringar i maskiner
och inventarier samt byggnader i befintliga enheter.

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid mars månads
utgång till 277,8 Mkr mot 263,2 Mkr vid årets ingång. Under
perioden har koncernens checkräkningskrediter utökats med 
32,8 Mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38,3%, att jämföras
med 41,8% vid årets ingång och med 39,1% vid motsvarande
tid i fjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och vissa
koncerngemensamma funktioner. Omsättningen uppgick under
perioden januari – mars till 0,6 Mkr (1,6 Mkr) med ett resultat
efter finansiella poster på – 0,9 Mkr (– 3,1 Mkr). Disponibla lik-
vida medel var vid periodens utgång 197,7 Mkr mot 177,1 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 konjunkturcykel,
uppgå till minst 20% efter schablonskatt

■ Soliditeten i koncernen skall ej understiga 30%.

NIBE Industrier – koncernen
2003 2002 senaste 2002

Nyckeltal Kv1 Kv1 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 508,5 428,9 2.023,8 1.944,2

Tillväxt (%) + 18,6 + 20,6 + 15,6 + 15,9

varav förvärvad (%) + 5,2 + 11,4 + 5,8 + 7,1

Rörelseresultat (Mkr) 32,9 27,0 183,5 177,7

Rörelsemarginal (%) 6,5 6,3 9,1 9,1

Resultat efter fin netto (Mkr) 30,1 21,8 163,3 155,0

Nettovinstmarginal (%) 5,9 5,1 8,1 8,0

Koncernen

Finland 7%

Sverige 44%

Tyskland 11%

Danmark 7%

Frankrike 4%
Norge 6%

Övriga 14%

Tjeckien 4%
Polen 3%
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Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 258,9 Mkr att jämföras med 236,5 Mkr
under motsvarande period föregående år. Hela fakturerings-
ökningen på sammanlagt 22,4 Mkr hänför sig till förvärv.

Rörelseresultatet uppgick till 14,0 Mkr att jämföras med 15,1 Mkr
under föregående år, vilket innebär att rörelsemarginalen har
reducerats till 5,4% från föregående års 6,4%. Rörelsemarginalen
under senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 6,5%.

Marknaden
Marknaden för element som används i professionella sammanhang
såsom exempelvis storköksutrustningar och kommersiella kaffekokare
har sammantaget varit stabil under första kvartalet.

För vissa produktsegment relaterade till konsumentprodukter, till exem-
pel köksspisar och strykjärn, har marknaden utvecklats negativt jäm-
fört med föregående år, framför allt på de stora marknaderna i
Syd- och Mellaneuropa. Jämfört med samma period föregående år
har marknadsnedgången inneburit ett lägre kapacitetsutnyttjande i
flera av våra produktionsenheter, vilket också är huvudorsaken till den
försämrade rörelsemarginalen. 

En fortsatt prispress på vissa konsumentprodukter medför att produk-
tionen av dessa flyttas till lågkostnadsländer i tidigare Östeuropa och
Asien. Därmed minskar den västeuropeiska elementmarknaden för
dessa produktsegment. Denna utveckling ger emellertid samtidigt
ökade marknadsmöjligheter för våra enheter i Polen och Tjeckien.

Verksamheten
Kostnadsnivån för de viktigaste insatsvarorna har sammantaget varit
stabil under kvartalet. Ett fortsatt intensivt arbete genomförs i syfte att
optimera materialutnyttjandet och minska inköpskostnaderna.

Överföring av arbetsintensiv produktion till våra lågkostnadsenheter
i Polen och Tjeckien pågår kontinuerligt. En konsekvens av detta är
bland annat att en ytterligare utökning av produktionsresurserna i
Polen kommer att genomföras under året. 

Beslut har tagits om att avveckla produktionen av backspegelelement
i Frankrike och överflyttning av denna produktion till den polska
enheten genomförs under sommaren.

I mars månad förvärvades den spanska rörelementtillverkaren FACSA.
Förvärvet stärker avsevärt vår position på de viktiga marknaderna i
Sydeuropa. FACSA har en ledande position på den spanska mark-
naden och årsomsättningen uppgår till cirka 60 MSEK.

Under första kvartalet förvärvades också verksamheten i det hol-
ländska industrielementbolaget Sinus-Bobé. Företaget har en stark
internationell ställning vad gäller elektrisk uppvärmning inom pro-
cess- och oljeindustrin. Produktionen kommer i första hand att över-
flyttas till vårt danska industrielementbolag JEVI medan marknads-
föring och teknik kommer att drivas vidare i Holland. Verksamheten
har en beräknad årsomsättning på cirka 20 MSEK. 

NIBE Element

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 185,7 Mkr att jämföras med 156,1 Mkr
under motsvarande period föregående år. Hela fakturerings-
ökningen på sammanlagt 29,6 Mkr eller 19,0% utgörs av orga-
nisk tillväxt.

Rörelseresultatet uppgick till 15,0 Mkr att jämföras med 11,6 Mkr
under föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 8,1%
jämfört med 7,4% föregående år. Rörelsemarginalen under
senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 11,7%.

Marknaden
Intresset för alla våra värmepumpstyper är fortsatt stort. Den totala
svenska hemmamarknaden för frånluftsvärmepumpar har fortsatt att
utvecklas positivt under första kvartalet och vi kan notera en avse-
värd ökning av utbytesmarknaden. Totalmarknaden för markvärme-
pumpar har efter en något lugnare inledning också ökat jämfört med
motsvarande period ifjol. NIBE Villavärme har framför allt ökat sina
marknadsandelar inom produktområdet markvärmepumpar under
perioden.

Även totalmarknaden för varmvattenberedare har vuxit och dess-
utom har vi tagit ytterligare marknadsandelar. Marknaden för villa-
pannor har stagnerat på en låg men stabil nivå på den svenska
marknaden. Även här har vi tagit ytterligare marknadsandelar.

Vår utlandsförsäljning har utvecklats positivt trots en något svagare
totalefterfrågan på framförallt den danska men även den finska mark-
naden. På samtliga våra prioriterade marknader kan vi notera ett
ökat intresse för effektivare uppvärmningslösningar men det medför
också att ett större antal aktörer etablerar sig inom värmepumps-
området. 

Verksamheten
Under årets första kvartal har en fortsatt förstärkning av affärsom-
rådets produktionsanläggningar skett. I Markaryd har en utbyggnad
av värmepumpsfabriken färdigställts, vilket möjliggör en fortsatt
expansion och en ännu rationellare produkthantering. Dessutom
pågår ett omfattande investeringsprogram för att modernisera varm-
vattenberedarfabriken i syfte att skapa ytterligare kapacitet och ratio-
nalisera produktionen.

Marknadsaktiviterna på utlandsmarknaderna dominerades under
perioden av deltagandet på den stora internationella ISH-mässan i
Frankfurt i slutet av mars, där ett stort intresse kunde noteras för våra
produkter. NIBE Villavärme profilerade sig framförallt inom produkt-
områdena varmvattenberedare och värmepumpar kombinerade med
systemlösningar. 

Vår polska verksamhet möter efter ett omfattande moderniserings-
arbete marknadens krav på ett fullgott sätt och levererar nu varmvat-
tenberedarprodukter till såväl inhemska som utländska kunder. Trots
en fortsatt svag konjunktur i Polen kan en försäljningstillväxt noteras
under perioden.

NIBE Villavärme

NIBE Villavärme 2003 2002 senaste 2002
Nyckeltal Kv1 Kv1 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 185,7 156,1 845,0 815,4

Tillväxt (%) + 19,0 + 8,2 + 13,9 + 11,6

Rörelseresultat (Mkr) 15,0 11,6 98,8 95,4

Rörelsemarginal (%) 8,1 7,4 11,7 11,7

Tillgångar (Mkr) 515,9 454,7 – 484,6

Skulder (Mkr) 249,7 241,4 – 236,1

Investeringar i anl tillg (Mkr) 20,1 1,5 61,8 43,2

Avskrivningar (Mkr) 5,9 6,2 23,8 24,1

NIBE Element 2003 2002 senaste 2002
Nyckeltal Kv1 Kv1 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 258,9 236,5 954,9 932,6

Tillväxt (%) + 9,5 + 29,0 + 14,2 + 19,1

Rörelseresultat (Mkr) 14,0 15,1 61,8 62,9

Rörelsemarginal (%) 5,4 6,4 6,5 6,7

Tillgångar (Mkr) 788,0 640,3 – 660,8

Skulder (Mkr) 656,9 517,7 – 534,4

Investeringar i anl tillg (Mkr) 72,0 35,8 103,1 66,9

Avskrivningar (Mkr) 11,2 9,4 38,9 37,2
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NIBE Element

NIBE Villavärme

NIBE Brasvärme

NIBE Element

NIBE Villavärme

NIBE Brasvärme

Affärsområdenas rörelseresultatandel jan – mars 2003

NIBE Brasvärme 2003 2002 senaste 2002
Nyckeltal Kv1 Kv1 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 68,1 40,8 238,6 211,3

Tillväxt (%) + 66,9 + 28,7 + 27,7 + 18,8

Rörelseresultat (Mkr) 6,6 2,8 33,9 30,1

Rörelsemarginal (%) 9,7 6,8 14,2 14,2

Tillgångar (Mkr) 177,8 142,0 – 175,1

Skulder (Mkr) 103,1 78,4 – 99,3

Investeringar i anl tillg (Mkr) 8,1 23,4 36,6 51,9

Avskrivningar (Mkr) 2,0 1,2 7,1 6,3

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 68,1 Mkr att jämföras med 40,8 Mkr
under motsvarande period föregående år. Hela fakturerings-
ökningen på sammanlagt 27,3 Mkr är organisk, vilket innebär
att den organiska tillväxten därmed uppgår till 66,9%.

Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr att jämföras med 2,8 Mkr, vil-
ket innebär en rörelsemarginal på 9,7% jämfört med 6,8% under
samma period föregående år. Rörelsemarginalen under senaste
12-månadersperioden uppgår därmed till 14,2%.

Marknaden
Efterfrågan på brasvärmeprodukter på den svenska respektive norska
marknaden har varit extremt god under första kvartalet, vilket förkla-
ras av höga elpriser i kombination med en ovanligt kall vinter.

Alla typer av brasvärmeprodukter som affärsområdet representerar
har haft en god efterfrågan men med en tyngdpunkt på lätta bras-
kaminer i kombination med ett lättmonterat skorstenssystem. I den
gynnsamma efterfrågesituationen har fortsatta marknadssatsningar
gjorts, vilket resulterat i kraftigt ökade marknadsandelar.

Totalmarknaden för brasvärmeprodukter i norra Europa, undantaget
Norge och Sverige, har under första kvartalet i likhet med i fjol
varit mycket svag. Konjunkturen är fortsatt osäker med en låg
konsumtion som följd. Vår egen försäljning har emellertid utveck-
lats positivt även under detta kvartal, framför allt i Tyskland.

Verksamheten
I slutet av första kvartalet lanserades ytterligare en helt ny braskamin-
serie med internationell design, Contura 500. Serien, som hittills
består av sex olika modeller, är en uppföljare till vår stora försälj-
ningssuccé Contura 600. Produkterna är storleksmässigt mindre, ger
något lägre effekt och möjliggör sidoljus, vilket är en intressant och
spännande nyhet. Reaktionerna har genomgående varit mycket posi-
tiva från samtliga marknader.

Konsumentpriset på den nya Contura 500-serien är mycket kon-
kurrenskraftigt och ligger i ett lägre prissegment, där vi tidigare inte
haft några egentillverkade produkter. Volymmässigt är detta ett
betydligt större segment på den europeiska brasvärmemarknaden
än de segment våra övriga produkter befinner sig i. 

Den nya kaminserien, som bygger på vårt traditionella modul-
system, är helt anpassad för vår produktionsanläggning i Markaryd.
Leverans kommer att inledas under tredje kvartalet, vilket innebär att
vi bör få god försäljningseffekt redan under kommande högsäsong.

Tack vare en planerad hög produktionstakt under första kvartalet
har vi i stort sett kunnat möta den kraftigt ökade efterfrågan på
brasvärmeprodukter och skorstenar. Under andra kvartalet kommer
ett antal investeringar att tidigareläggas för att öka produktionska-
paciteten ytterligare.

NIBE Brasvärme

Affärsområdenas andel av omsättningen jan – mars 2003
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Nyckeltal jan – mars jan – mars helår
2003 2002 2002

Tillväxt (%) + 18,6 + 20,6 + 15,9

Rörelsemarginal (%) 6,5 6,3 9,1

Nettovinstmarginal (%) 5,9 5,1 8,0

Investeringar i anläggningstillgångar (Mkr) 91,9 50,6 147,1

Disponibla likvida medel (Mkr) 277,8 148,9 263,2

Rörelsekapital, inklusive kassa och bank (Mkr) 459,6 402,4 410,7

Räntebärande skulder/Eget kapital (%) 80,6 79,4 65,7

Soliditet (%) 38,3 39,1 41,8

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 14,8 13,2 20,8

Avkastning på eget kapital (%) 15,5 12,9 21,5

Koncernens resultaträkning 
jan – mars jan – mars senaste helår

(Mkr) 2003 2002 12 mån 2002

Nettoomsättning 508,5 428,9 2.023,8 1.944,2
Kostnad för sålda varor - 364,5 - 315,2 - 1.438,7 - 1.389,3

Bruttoresultat 144,0 113,7 585,1 554,9

Försäljningskostnader - 78,0 - 60,0 - 299,0 - 281,0
Administrationskostnader - 36,0 - 29,5 - 114,8 - 108,3
Övriga intäkter + 2,9 + 2,8 + 12,2 + 12,1

Rörelseresultat 32,9 27,0 183,5 177,7

Finansiellt netto - 2,8 - 5,2 - 20,2 - 22,7
Resultat efter finansiellt netto 30,1 21,8 163,3 155,0

Skatt - 10,3 - 8,7 - 51,4 - 49,7
Minoritetens andel 
av resultat efter skatt + 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4

Nettoresultat 19,9 13,3 112,2 105,7

Planenliga avskrivningar 
ingår med 19,9 17,7 73,1 70,9

Kassaflödesanalys
jan – mars jan – mars helår

(Mkr) 2003 2002 2002

Kassaflöde från 
löpande verksamhet + 25,2 + 17,7 + 176,0
Förändring av rörelsekapital - 31,9 - 30,0 - 34,5
Investeringsverksamhet - 54,9 - 38,1 - 136,3
Finansieringsverksamhet + 63,2 + 52,4 + 9,6
Kursdifferens i likvida medel - 0,4 - 0,9 - 1,1

Förändring av likvida medel + 1,2 + 1,1 + 13,7

Koncernens balansräkning i sammandrag 
31 mars 31 mars 31 dec

(Mkr) 2003 2002 2002

Immateriella anläggningstillgångar 128,2 98,8 99,7
Materiella anläggningstillgångar 463,7 404,0 426,9
Finansiella anläggningstillgångar 45,7 26,0 43,4

Summa anläggningstillgångar 637,6 528,8 570,0

Varulager 420,8 378,7 377,7
Kortfristiga fordringar 352,1 283,4 306,1
Kortfristiga placeringar 2,2 2,6 0,9
Kassa och bank 68,3 54,5 67,1

Summa omsättningstillgångar 843,4 719,2 751,8

Summa tillgångar 1.481,0 1,248,0 1.321,8

Eget kapital 566,6 488,2 553,2
Minoritetsintresse 2,6 2,6 1,2
Avsättningar 132,9 111,6 124,2
Långfristiga skulder, icke räntebärande 6,8 4,3 7,4
Långfristiga skulder, räntebärande 388,3 324,5 294,8
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 343,1 279,8 299,6
Kortfristiga skulder, räntebärande 40,7 37,0 41,4

Summa eget kapital och skulder 1.481,0 1.248,0 1.321,8

Förändring i eget kapital 
jan – mars jan – mars helår

(Mkr) 2003 2002 2002

Ingående eget kapital 553,2 483,2 483,2
Utdelning till aktieägare 0,0 0,0 - 24,9
Kursdifferenser redovisade 
direkt mot eget kapital - 2,0 - 2,3 - 4,1
Omräkningsdifferens - 4,5 - 6,0 - 6,7
Periodens vinst + 19,9 + 13,3 + 105,7

Utgående eget kapital 566,6 488,2 553,2

Koncernens utveckling

Data per aktie jan – mars jan – mars helår
2003 2002 2002

Nettovinst per aktie (totalt 5.870.000 aktier) (kr) 3,39 2,27 18,01

Eget kapital per aktie (kr) 96,52 83,17 94,24

Balansdagens börskurs (kr) 253,00 233,50 255,00
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Kvartalsdata

Resultaträkning koncernen 
2003 2002 2001

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

Nettoomsättning 508,5 428,9 449,3 475,6 590,4 355,7 389,5 397,6 534,3

Rörelsekostnader - 475,6 - 401,9 - 422,5 - 427,2 - 514,9 - 336,4 - 366,9 - 362,2 - 477,4

Rörelseresultat 32,9 27,0 26,8 48,4 75,5 19,3 22,6 35,4 56,9

Finansiellt netto - 2,8 - 5,2 - 4,3 - 7,2 - 6,0 - 3,1 -3,7 - 4,2 - 0,9

Resultat efter finansiellt netto 30,1 21,8 22,5 41,2 69,5 16,2 18,9 31,2 56,0

Skatt - 10,3 - 8,7 - 7,5 - 12,9 - 20,6 -5,0 - 7,9 - 9,5 - 16,5

Minoritetens andel av resultat efter skatt + 0,1 + 0,2 + 0,2 - 0,1 + 0,1 0,0 + 0,1 0,0 + 0,1

Nettoresultat 19,9 13,3 15,2 28,2 49,0 11,2 11,1 21,7 39,6

Nettoomsättning affärsområdena 
2003 2002 2001

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

NIBE Element 258,9 236,5 223,6 216,8 255,7 183,3 187,9 169,7 241,8

NIBE Villavärme 185,7 156,1 193,4 213,6 252,3 144,3 173,0 186,0 227,0

NIBE Brasvärme 68,1 40,8 35,9 48,2 86,4 31,7 32,0 44,7 69,4

Koncernelimineringar - 4,2 - 4,5 - 3,6 - 3,0 - 4,0 - 3,6 - 3,4 - 2,8 - 3,9

Koncernen 508,5 428,9 449,3 475,6 590,4 355,7 389,5 397,6 534,3

Rörelseresultat affärsområdena
2003 2002 2001

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

NIBE Element 14,0 15,1 10,4 14,1 23,3 12,3 9,6 6,9 18,1

NIBE Villavärme 15,0 11,6 16,7 30,3 36,8 9,4 14,6 25,2 30,1

NIBE Brasvärme 6,6 2,8 2,8 6,4 18,1 - 0,3 1,4 5,6 11,1

Koncernelimineringar - 2,7 - 2,5 - 3,1 - 2,4 - 2,7 - 2,1 - 3,0 - 2,3 - 2,4

Koncernen 32,9 27,0 26,8 48,4 75,5 19,3 22,6 35,4 56,9

Redovisningsrådets rekommendationer följes. De rekommendationer som trätt i kraft under 2003 har inte påverkat resultat och ställning för år 2003 eller 2002.
För information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2002.

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.
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