
■ Omsättningen ökade till
2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr)

■ Resultatet efter finansnetto ökade 
till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

■ Resultatet efter skatt ökade till
123,1 Mkr (83,9 Mkr)

■ Vinsten per aktie uppgick till
1,31 kr (0,88 kr)

■ Förvärv av 
– danska Varde Ovne A/S

 – Naturenergi Iwabo AB

 – tyska DMS Wasser-Wärme-
 technik GmbH

delårsrapport
1 januari – 30 juni 2006
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Fortsatt stark utveckling 
för samtliga affärsområden
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Omsättningstillväxten under första halvåret uppgick till 25,8% varav 
19,7% var organisk. Under motsvarande tid i fjol var den totala tillväxten 
19,4%, varav den organiska utgjorde 9,8%. 

Alla tre affärsområdena fortsätter att ta marknadsandelar och uppvisar 
en organisk tillväxt runt 20%. Bidragande externa orsaker till ökningen är 
naturligtvis den förbättrade konjunkturen i stort sett i hela Europa samt de 
höga energipriserna som gynnar många av våra produktgrupper. Tillväx-
ten har varit god under både kvartal ett och två. Vid jämförelse av tillväx-
ten mellan de två kvartalen bör man beakta att kvartal ett i år hade cirka 
5% fler arbetsdagar än motsvarande period i fjol medan kvartal två i år 
hade cirka 8% färre arbetsdagar än kvartal två 2005.

Rörelseresultatet uppvisar en förbättring med 44,5% och resultatet efter 
finansnetto ökade med 42,1%.

NIBE Elements omstruktureringsprogram löper enligt fastlagd plan sam-
tidigt som affärsområdet mycket energiskt bearbetar marknaden med såväl 
befintliga som nya produkter, vilket lett till cirka 19% organisk tillväxt och 
ökade marknadsandelar.

Med hänvisning till de fortsatt ökade råmaterialpriserna, har vi under kvar-
tal två inlett en prisökningsprocess inom flertalet kundsegment, vilket också 
bidragit till den förbättrade rörelsemarginalen.

NIBE Villavärmes offensiva marknadsbearbetning tillsammans med den 
ledande teknologiska positionen fortsätter att generera kraftig tillväxt såväl 
i Sverige som utomlands. Den organiska tillväxten som överstiger 20% är 
ett verkligt styrkebesked. Omsättningstillväxten påverkas naturligtvis dess-
utom positivt av de höga energipriserna och en ökande nyproduktion av 
bostäder. Även rörelsemarginalmässigt är utvecklingen fortsatt god för 
NIBE Villavärme.

Genom förvärvet av det svenska brännartillverkarföretaget Naturenergi 
Iwabo AB har affärsområdet nu ett komplett biobränsleprogram vars mark-
nad är i kraftig tillväxt.

Pågående due diligence av det tyska fjärrvärme- och beredarföretaget 
DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH har blivit försenad med cirka två 
månader.

NIBE Brasvärme fortsätter att uppvisa en organisk tillväxt överstigande 
20% och ökningen på utlandsmarknaderna är mycket stark. Även NIBE 
Brasvärme påverkas naturligtvis positivt av de höga energipriserna och 
en ökande produktion av bostäder. De två senaste förvärven av North-
star och Varde Ovne påverkar dessutom den totala tillväxten med ytter-
ligare 48,6%.

Den något lägre rörelsemarginalen är att hänföra till de nyförvärva-
de enheterna och deras relativt sett lägre lönsamhet samt större uttalad 
säsongsvariation. Detta bedöms vara av övergående karaktär.

Markarbetena avseende den nya produktionsanläggningen i Markaryd är 
igångsatta. Anläggningen beräknas stå klar inom ett år och vara i full drift 
inom ytterligare sex månader.

Utsikter för år 2006
Vår bedömning är att efterfrågan kommer att vara fortsatt god på alla tre 
affärsområdenas produktprogram. Vår starka position såväl marknadsmäs-
sigt som teknologiskt inom respektive affärsområde bedöms resultera i 
ytterligare ökningar av våra marknadsandelar.

De åtgärder som vidtagits inom NIBE Element har också lagt grunden till 
en klar och successiv resultatförbättring 2006 och framåt.

Mot bakgrund av detta är vår bedömning att koncernen kommer att ha en 
god utveckling under 2006. 
Första halvårets utfall stärker också denna bedömning.

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%.

Finansiell information
15 november 2006; Kvartalsrapport januari – september 2006
15 februari 2007; Bokslutskommuniké 2006

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

Markaryd den 17 augusti 2006

Gerteric Lindquist

Verkställande Direktör
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning under perioden januari – juni upp gick till 
2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 25,8%, 
varav 19,7% var organisk. Av den totala omsättningsökningen på 
430,4 Mkr var 102,5 Mkr förvärvad.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 174,7 Mkr vilket inne-
bär en resultattillväxt på 42,1% jämfört med samma period 2005. 
Resultatet efter finansnetto uppgick då till 122,9 Mkr. 
Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 24,0% (19,3%).

Förvärv
Under första kvartalet gjordes två förvärv. Det första var förvärvet av 
varumärket Jämä. Varumärket som är ett av de äldsta på den finska 
pannmarknaden kommer att användas parallellt med vårt redan existe-
rande varumärke Jäspi.
Det andra var förvärvet av danska Vardegruppen med en årsomsättning 
på cirka 95 Mkr och med ett resultat före skatt på cirka 6 Mkr. Varde 
utvecklar, tillverkar och marknadsför braskaminer och tillhör affärsom-
rådet NIBE Brasvärme. Bolaget är ledande inom sitt produktområde i 
Danmark och har en betydande försäljning även på den tyska mark-
naden. Verksamheten konsolideras i NIBE-koncernen från och med 
januari.
Under andra kvartalet förvärvades Naturenergi Iwabo AB vars huvud-
sakliga verksamhet är pelletsbrännare. Bolaget har en årsomsättning på 
43 Mkr och ett resultat före skatt på cirka 3 Mkr. Verksamheten kommer 
att tillhöra affärsområdet NIBE Villavärme och konsolideras i NIBE-kon-
cernen från och med maj 2006.
Under andra kvartalet träffades också en principöverenskommelse 
om att förvärva fjärrvärme- och beredarföretaget DMS Wasser-
Wärmetechnik GmbH i Tyskland. Pågående due diligence har blivit 
försenad med cirka två månader.

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – juni in ve s  terat 209,7 Mkr 
(92,2 Mkr). Av investeringarna avser 89,4 Mkr (0,0 Mkr) före-
tags  förvärv. Resterande 120,3 Mkr (92,2 Mkr) avser i huvudsak 
inve ste ringar i maskiner och inven tarier samt bygg nader i befintliga 
verksamheter.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital uppgick till 159,0 Mkr (123,6 Mkr). Kassaflödet efter föränd-
ring av rörelsekapital uppgick till –50,0 Mkr (– 66,4 Mkr). 
Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1.501,0 
Mkr. Vid årets ingång uppgick mot svarande skulder till 1.143,7 Mkr. 
Ökningen sedan årets ingång beror på lageruppbyggnad inför hög-
säsongen och på investeringar.
Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid juni månads utgång 
till 400,0 Mkr mot 595,4 Mkr vid årets in gång. Under perioden har 
koncernens checkräkningskrediter utökats med 87,4 Mkr.
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 30,3%, att jämföras 
med 33,0% vid årets ingång och 32,6% vid motsvarande tid ifjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncern-
gemensamma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen 
uppgick under perioden januari – juni till 1,2 Mkr (1,3 Mkr) med ett 
resultat efter finansiella poster på 94,4 Mkr (80,0 Mkr). Disponibla 
likvida medel var vid periodens utgång 152,1 Mkr mot 334,6 Mkr 
vid årets ingång.

KONCERNEN

NIBE Industrier – koncernen
 2006 2005 senaste 2005
Nyckeltal Kv 1–2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 2.100,2 1.669,8 4.249,5 3.819,1

Tillväxt (%) 25,8 19,4 23,8 20,8

varav förvärvad  (%) 6,1 9,6 6,4 7,9

Rörelseresultat (Mkr) 199,5 138,1 371,5 310,1

Rörelsemarginal  (%) 9,5 8,3 8,7 8,1

Resultat efter fin netto  (Mkr) 174,7 122,9 325,4 273,6

Nettovinstmarginal (%) 8,3 7,4 7,7 7,2
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Omsättning per geografisk region 

    Norden  65%

    Europa exkl Norden 32%

    Övriga marknader 3%

Resultat efter finansiella poster

januari – juni 2006
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Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 741,4 Mkr att jämföras med 623,5 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Hela faktureringsökningen 
på 117,9 Mkr är organisk, vilket innebär att den organiska tillväxten 
uppgick till 18,9%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 38,2 Mkr att jämföras med 
15,4 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär en 
rörelsemarginal på 5,2% jämfört med 2,5% föregående år.  

Föregående års rörelseresultat påverkades av avsättning till struktur-
reserv med 70,0 Mkr. Denna genomfördes i september, vilket innebär 
att rörelsemarginalen för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 
– 1,9% . Rörelsemarginalen före avsättning till strukturreserv uppgår till 
3,1% för motsvarande 12-månadersperiod.

Under årets första sex månader har 10,0 Mkr ianspråktagits av 
strukturreserven för det pågående förändringsarbetet. Efter andra 
kvartalet 2006 återstår 49,0 Mkr av strukturreserven.

Marknaden
En allmänt god verkstadskonjunktur i Europa har bidragit till att tillväx-
ten varit fortsatt mycket god inom flertalet marknadssegment. Samtidigt 
medför de höga energipriserna ytterligare efterfrågeökningar inom de 
produktsegment som är kopplade till energibesparing och energipro-
duktion såsom värmepumpsindustrin och oljeutvinningsindustrin. Även 
de produktsegment som är beroende av byggnationen som exempel-
vis badrumsutrustning och uppvärmning har haft en god tillväxt.

Verksamheten
Det under föregående år beslutade omstruktureringsprogrammet 
som primärt omfattar överflyttning av produkter motsvarande 200 
årsarbeten till våra enheter i östra Europa och Asien präglar fortsatt 
verksamheten och följer fastlagd plan.

I samband med överflyttningen av produkter till våra enheter i östra 
Europa och Asien sker också en specialisering av de olika enheterna, 
vilket vi bedömer ska ge en ökad konkurrenskraft.

Prisökningarna på våra viktigaste råvaror har fortsatt under andra 
kvartalet och väntas fortsätta även under det tredje kvartalet. Det 
innebär att priserna ligger på historiskt sett mycket höga nivåer. Vi 
har genomfört prisökningar inom flertalet kundsegment för att kom-
pensera oss för dessa kostnadsökningar. 

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 1.051,7 Mkr att jämföras med 866,1 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Av faktureringsökningen 
på 185,6 Mkr hänför sig 7,6 Mkr till förvärv, vilket innebär att den 
organiska tillväxten uppgick till 20,6%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 120,8 Mkr att jämföras med 
97,0 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär 
en rörelsemarginal på 11,5% jämfört med 11,2% föregående år. 
Rörelsemarginalen den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed 
till 12,8%.

Marknaden
Marknadstillväxten för mark-/bergvärmepumpar i Sverige har dämpats 
något under det andra kvartalet medan marknaden för frånlufts- och 
uteluftsvärmepumpar har haft en fortsatt god tillväxttakt. Sammantaget 
innebär det en ökad totalmarknad för värmepumpar under första halv-
året. Vår egen värmepumpsförsäljning har ökat kraftigt under denna 
period. 

Intresset för uppvärmning med biobränsle fortsätter att öka. Det fortsatt 
stigande priset på olja i kombination med de nu gällande konver-
teringsbidragen har minskat efterfrågan på oljepannor till en nästan 
obefintlig nivå. Den svenska marknaden för varmvattenberedare och 
fjärrvärmeprodukter är fortsatt stabil.      

Den internationella verksamheten har haft en kraftig tillväxt under 
perioden. Samtliga våra utlandsmarknader uppvisar en fakturerings-
tillväxt och intresset för värmepumpar ökar kontinuerligt. Framför allt 
har försäljningen på den starkt växande tyska värmepumpsmarknaden 
varit mycket god. Försäljningen av varmvattenberedare följer i stort 
sett marknadsutvecklingen och vi utökar successivt antalet bearbetade 
marknader.

Verksamheten
Under andra kvartalet slutfördes förvärvet av brännartillverkaren 
Naturenergi Iwabo AB. Bolaget har en årsomsättning på cirka 43 
Mkr. Ett internt utvecklingssamarbete har redan inletts avseende brän-
nare för miljövänlig uppvärmning av hus och kommersiella fastigheter 
med förnyelsebara bränslen såsom pellets, flis, spannmål och spån. 
Konsolidering sker från och med maj månad.

Under andra kvartalet träffades också en principöverenskommelse 
om att förvärva fjärrvärme- och beredarföretaget DMS Wasser-
Wärmetechnik GmbH i Tyskland. Pågående due diligence har blivit 
försenad med cirka två månader.

NIBE Villavärme 2006 2005 senaste 2005
Nyckeltal Kv 1–2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 1.051,7 866,1 2.154,4 1.968,8

Tillväxt (%) 21,4 28,7 20,6 23,6

Rörelseresultat (Mkr) 120,8 97,0 275,2 251,4

Rörelsemarginal (%) 11,5 11,2 12,8 12,8

Tillgångar (Mkr) 1.671,3 1.518,0 1.671,3 1.571,8

Skulder (Mkr) 1.205,8 1.140,6 1.205.8 1.102,0

Investeringar i anl tillg (Mkr) 58,8 24,7 130,1 96,0

Avskrivningar (Mkr) 34,8 29,9 66,4 61,5

NIBE Element 2006 2005 senaste 2005
Nyckeltal Kv 1–-2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 741,4 623,5 1.415,6 1.297,7

Tillväxt (%) 18,9 11,3 17,0 13,2

Rörelseresultat  (Mkr) 38,2 15,4 – 26,2 – 49,0

Rörelsemarginal (%) 5,2 2,5 –1,9 – 3,8

Tillgångar (Mkr) 1.262,3 1.138,5 1.262,3 1.305,7

Skulder (Mkr) 1.209,8 1.058,5 1.209,8 1.265,2

Investeringar i anl tillg  (Mkr) 29,3 44,0 62,5 77,2

Avskrivningar (Mkr) 24,1 21,0 45,7 42,6

NIBE ELEMENT NIBE VILLAVÄRME
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NIBE Brasvärme 2006 2005 senaste 2005
Nyckeltal Kv 1–2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 334,5 195,2 723,9 584,6

Tillväxt (%) 71,4 6,3 56,1 29,3

Rörelseresultat  (Mkr) 48,9 33,9 138,7 123,6

Rörelsemarginal (%) 14,6 17,4 19,2 21,1

Tillgångar (Mkr) 708,9 299,1 708,9 562,6

Skulder (Mkr) 460,8 104,2 460,8 307,9

Investeringar i anl tillg (Mkr) 31,9 19,0 41,5 28,6

Avskrivningar (Mkr) 9,0 5,8 16,9 13,7

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 334,5 Mkr att jämföras med 195,2 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Av faktureringsökningen 
på 139,3 Mkr hänför sig 94,9 Mkr till förvärv, vilket innebär att den 
organiska tillväxten uppgick till 22,7%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 48,9 Mkr att jämföras med 
33,9 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär 
en rörelsemarginal på 14,6% jämfört med 17,4% föregående år. 
Rörelsemarginalen den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed 
till 19,2%.

Den något lägre rörelsemarginalen hittills i år jämfört med samma period 
ifjol förklaras av att de förvärvade bolagen ännu inte har samma höga 
lönsamhet som enheten i Markaryd. Bolag med lägre omsättning i bras-
värmebranschen har oftast en relativt låg rörelsemarginal under första 
halvåret på grund av koncentrationen i efterfrågan till andra halvåret.

Marknaden
Vår försäljning i Sverige har ökat under första halvåret på en total-
marknad för brasvärmeprodukter som fortsatt uppvisar hög och stabil 
efterfrågan. Den ökade nybyggnationen av bostäder tillsammans med 
förväntade fortsatta energiprishöjningar gynnar efterfrågan.

Även på de övriga nordiska marknaderna är efterfrågan på bras-
värmeprodukter fortsatt god och försäljningen har hittills i år utvecklats 
positivt. Genom förvärvet av Varde Ovne förstärker vi ytterligare vår 
marknadsposition såväl i Danmark som i Norge.

I Tyskland är efterfrågan på brasvärmeprodukter för närvarande mycket 
god tack vare hög konsumtion och stigande energipriser. Detta i kom-
bination med vår mycket starka position i fackhandeln har resulterat i 
en kraftig försäljningsökning hittills i år.

För att ytterligare öka utlandsförsäljningen har ett eget försäljnings-
bolag etablerats i Frankrike för att skapa en effektiv marknadsbearbet-
ning av en stor marknad för brasvärmeprodukter. Även i Finland har ett 
försäljningskontor med utställning etablerats under första halvåret.

Verksamheten
Under andra kvartalet har produktionsenheten för nyförvärvade Varde 
Ovne i Danmark genomgått en stor ombyggnad i syfte att avsevärt öka 
produktionskapaciteten inför den kommande högsäsongen.

Under första halvåret har produktionstakten i Markarydsenheten varit 
mycket hög och resulterat i en stor lageruppbyggnad av färdiga pro-
dukter, vilket är en förutsättning för att klara marknadens efterfrågan 
under högsäsong. Uppförandet av den nya produktionsanläggningen 
i Markaryd har påbörjats och beräknas kunna vara i drift under första 
halvåret 2008.

NIBE BRASVÄRME AFFÄRSOMRÅDENA

AKTIEKURSUTVECKLINGEN

Omsättning per affärsområde
senaste nio kvartalen (MSEK)

Rörelseresultat per affärsområde
senaste nio kvartalen (MSEK)
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Koncernens resultaträkning  kvartal 2 kvartal 2 jan – juni jan – juni senaste helår
(Mkr) 2006 2005 2006 2005 12 mån 2005

Nettoomsättning 1.066,4 868,9 2.100,2 1.669,8 4.249,5 3.819,1
Kostnad för sålda varor – 739,3 – 617,5 – 1.462,8 – 1.187,9 – 3.038,8 – 2.763,9

Bruttoresultat 327,1 251,4 637,4 481,9 1.210,7 1.055,2

Försäljningskostnader – 176,0 – 139,0 – 342,1 – 261,1 – 659,0 – 578,0
Administrationskostnader – 65,4 – 57,0 – 125,6 – 107,1 – 242,5 – 224.0
Övriga intäkter 12,9 13,2 29,8 24,4 62,3 56,9

Rörelseresultat 98,6 68,6 199,5 138,1 371,5 310,1

Finansiellt netto – 13,2 – 6,3 – 24,8 – 15,2 – 46,1 – 36,5
Resultat efter finansiellt netto 85,4 62,3 174,7 122,9 325,4 273,6

Skatt – 24,8 – 19,9 – 51,6 – 39,0 – 102,5 – 89,9

Nettoresultat 60,6 42,4 123,1 83,9 222,9 183,7

Minoritetens andel i nettoresultatet – 0,5 0,4 0,0 0,8 0,9 1,7
Planenliga avskrivningar ingår med 34,6 29,1 68,0 58,4 130,7 121,1

Koncernens balansräkning i sammandrag
  30 juni 30 juni 31 dec
(Mkr)  2006 2005 2005

Immateriella anläggningstillgångar  532,0 318,5 458,5
Materiella anläggningstillgångar  1.040,9 933,1 1.015,2
Finansiella anläggningstillgångar  35,4 18,7 36,0

Summa anläggningstillgångar  1.608,3 1.270,3 1.509,7

Varulager  1.020,0 834,2 831,1
Kortfristiga fordringar  761,3 642,2 651,2
Kortfristiga placeringar  2,6 0,5 1,1
Kassa och bank  144,0 110,1 132,2

Summa omsättningstillgångar  1.927,9 1.587,0 1.615,6

Summa tillgångar  3.536,2 2.857,3 3.125,3

Eget kapital  1.070,3 930,1 1.031,0
Långfristiga skulder, icke räntebärande 241,4 207,3 265,2
Långfristiga skulder, räntebärande  1.373,4 1.001,5 1.025,8
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 723,5 621,2 685,4
Kortfristiga skulder, räntebärande  127,6 97,2 117,9

Summa eget kapital och skulder  3.536,2 2.857,3 3.125,3

   
Nyckeltal  jan – juni jan – juni helår
  2006 2005 2005

Tillväxt % 25,8 19,4 20,8

Rörelsemarginal % 9,5 8,3 8,1

Nettovinstmarginal % 8,3 7,4 7,2

Investeringar i anläggningstillgångar Mkr 209,7 92,2 375,7

Disponibla likvida medel Mkr 400,0 365,1 595,4

Rörelsekapital, inkl kassa och bank Mkr 1.076,8 868,6 812,3

Räntebärande skulder/Eget kapital % 140,2 118,1 110,9

Soliditet % 30,3 32,6 33,0

Avkastning på sysselsatt kapital % 17,0 15,2 16,4

Avkastning på eget kapital % 24,0 19,3 20,4

 
Förändring i eget kapital
  jan – juni jan – juni helår
(Mkr)  2006 2005 2005

Ingående eget kapital  1.031,0 891,6 891,6
Effekt av ändrad redovisningsprincip 1) 0,0 3,3 3,3
Justerat ingående eget kapital  1.031,0 894,9 894,9
Utdelning till aktieägare  – 70,4 – 70,4 – 70,4
Marknadsvärdering av kommersiella 
valutaterminskontrakt efter avdrag för skatt 7,3 – 4,3 – 5,3
Valutakursdifferens 2)  – 15,7 26,0 28,1
Förvärv av minoritetsandelar  – 5,0 0,0 0,0
Periodens vinst  123,1 83,9 183,7

Utgående eget kapital 3)  1.070,3 930,1 1.031,0

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. 

2) Valutakursdifferensens fördelning jan – juni jan – juni helår
(Mkr)  2006 2005 2005

 Omräkning av utländska dotterföretag – 20,0 33,7 33,6
Lån till dotterföretag  – 1,7 2,8 2,4
Valutahedge  6,0 – 10,5 – 7,9

Summa  – 15,7 26,0 28,1

3) Minoritetens andel utgör 0 Mkr vid periodens utgång mot 5,2 Mkr vid årets 
ingång. 

Data per aktie *)  jan – juni jan – juni helår
  2006 2005 2005

Nettovinst per aktie 
(totalt 93.920.000 aktier)  kr 1,31  0,88  1,94

Eget kapital per aktie kr 11,40  9,86  10,92

Balansdagens börskurs kr 75,50  49,75  60,75

*) samtliga nyckeltal per aktie har omräknats med hänsyn till split 4:1, 
genomförd i juni 2006.

Kassaflödesanalys
  jan – juni jan – juni helår
(Mkr)  2006 2005 2005

Kassaflöde från löpande verksamhet  159,0 123,6 312,6
Förändring av rörelsekapital  – 209,0 – 190,0 – 109,4
Investeringsverksamhet  – 209,7 – 92,2 – 375,7
Finansieringsverksamhet  273,5 185,7 225,7
Kursdifferens i likvida medel  – 2,0 – 5,6 – 9,6

Förändring av likvida medel  11,8 21,5 43,6
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Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. För övrig information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2005.

KVARTALSDATA

NIBE Industriers delårsrapport för andra kvartalet 2006 är upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget redovisar enligt RR32 Redovis-
ning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som 
beskrivs på sidorna 53 – 56 i årsredovisningen för 2005. De IFRS-stan-
dards som trätt i kraft under 2006 har inte haft någon påverkan på delårs-
rapporten.

Redovisningsprinciper

 Resultaträkning koncernen
 2006 2005 2004
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 2  Kv 3 Kv 4

Nettoomsättning 1.033,8 1.066,4 800,9 868,9 977,5 1.171,8 704,6 785,0 977,5

Rörelsekostnader – 932,9 – 967,8 – 731,4 – 800,3 – 928,5 – 1.048,8 – 643,0 – 673,0 – 845,2

Rörelseresultat 100,9 98,6 69,5 68,6 49,0 123,0 61,6 112,0 132,3

Finansiellt netto – 11,6 – 13,2 – 8,9 – 6,3 – 9,9 – 11,4 – 1,8 16,4 3,3

Resultat efter finansiellt netto 89,3 85,4 60,6 62,3 39,1 111,6 59,8 128,4 135,6

Skatt  – 26,8 – 24,8 – 19,1 – 19,9 – 17,8 – 33,1 – 17,9 – 27,6 – 38,7

Nettoresultat  62,5 60,6 41,5 42,4 21,3 78,5 41,9 100,8 96,9

Nettoomsättning affärsområdena 
 2006 2005 2004
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 2  Kv 3 Kv 4

NIBE Element 377,4 364,0 304,1 319,4 305,2 369,0 284,4 268,2 318,1

NIBE Villavärme 478,1 573,6 394,2 471,9 525,4 577,3 350,9 422,7 497,6

NIBE Brasvärme 192,7 141,8 109,9 85,3 154,6 234,8 79,4 97,7 170,7

Koncernelimineringar – 14,4 – 13,0 – 7,3 – 7,7 – 7,7 – 9,3 – 10,1 – 3,6 – 8,9

Koncernen  1.033,8 1.066,4 800,9 868,9 977,5 1.171,8 704,6 785,0 977,5

Rörelseresultat affärsområdena 
 2006 2005 2004
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4  Kv 2  Kv 3 Kv 4

NIBE Element 19,1 19,1 11,7 3,7 – 58,9 – 5,5 13,9 18,1 18,0

NIBE Villavärme 50,4 70,4 41,6 55,4 79,0 75,4 38,0 72,5 70,6

NIBE Brasvärme 34,4 14,5 19,5 14,4 31,9 57,8 14,2 24,7 48,0

Koncernelimineringar – 3,0 – 5,4 – 3,3 – 4,9 – 3,0 – 4,7 – 4,5 – 3,3 – 4,3

Koncernen  100,9 98,6 69,5 68,6 49,0 123,0 61,6 112,0 132,3
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• Visionen är att vara ett värmeföretag i världs-

klass.

• Affärsidén är att erbjuda marknaden högkvali-

tativa 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


