
y	OMSÄTTNINGEN	minskade	till	
1.236,5	Mkr	(1.284,8	Mkr)

y	RESULTATET	EFTER	FINANSNETTO	
minskade	till	70,2	Mkr	(108,7	Mkr)

y	RESULTATET	EFTER	SKATT	

	 minskade	till	48,4	Mkr	(77,6	Mkr)

y	VINSTEN	per	aktie	uppgick	

	 till	0,52	kr	(0,	83	kr)

y	FÖRVÄRV	AV		
–	 österrikiska	KNV	Umweltgerechte		
			 Energietechnik	GmbH

	 –		 danska	TermaTech	A/S

	 –		 ytterligare	26%	i	ryska	CJSC	EVAN
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Som väntat ett svagare första kvartal
än ifjol – fortsatt försiktigt positiv 
helårsbedömning

VD	har	ordet

Omsättningen reducerades under första kvartalet med 3,8% inklusive 
förvärv och med 4,4% exklusive förvärv. Under första kvartalet i f jol 
uppgick tillväxten till 24,3% varav 16,4% var organisk.

Samtliga tre affärsområden fortsätter att ta marknadsandelar men 
efterfrågan inom f lera marknadssegment med tydlig konsumentpro-
fil har varit svagare, sannolikt som en följd av att slutkonsumenterna 
blivit försiktigare på grund av den rådande oron för konjunkturens 
utveckling.

Rörelseresultatet uppvisar en försämring med 24,1%, vilket i huvud-
sak förklaras av den lägre omsättningen samt av den stora skillnaden i 
lageruppbyggnad mellan kvartal ett i år och första kvartalet if jol, med 
lägre absorption av indirekta kostnader som följd.

Till skillnad från kvartal ett i f jol då varulagernivån ökade med cirka 
262 Mkr, har varulagret under kvartal ett i år reducerats med drygt 11 
Mkr. Även under andra kvartalet kommer lageruppbyggnaden i år att 
vara väsentligt lägre än i f jol.

 I år är vi, till skillnad från tidigare år och mot bakgrund av fjol-
årets alldeles för stora lageruppbyggnad, mycket mer försiktiga med att 
utjämna säsongsvariationerna i efterfrågan med lageruppbyggnad under 
första halvåret. Vi kommer istället att i större utsträckning försöka klara 
den traditionellt avsevärt starkare efterfrågan under andra halvåret med 
temporär höjning av produktionskapaciteten. Detta förändrade pro-
duktionsmönster gör att vi kommer att få en resultatförskjutning från 
första till andra halvåret.

Även materialpriserna är naturligtvis fortsatt mycket besvärande och 
vi försöker att i görligaste mån kompensera detta genom förbättrad pro-
duktivitet, nya konstruktioner och byte av leverantörer men vi tvingas 
ändå till successiva prishöjningar.

Finansnettot har beroende på högre upplåning och högre ränta 
under kvartal ett försämrats med 8,9 Mkr, vilket i sin tur medför att 
resultatet efter finansnetto uppvisar en försämring med 35,4% jämfört 
med motsvarande period i f jol.

Hittills i år har tre strategiskt viktiga förvärv av företag med god 
lönsamhet genomförts, vilka alla kommer att bidra positivt till helårs-
resultatet. KNV i Österrike och CJSC EVAN i Ryssland ger Villavärme 
en egen marknadsnärvaro i dessa båda länder medan förvärvet av 
danska TermaTech ger Brasvärme ett bredare produktutbud på f lera 
marknader.

Genom att såväl Brasvärmes nya produktionsanläggning som det nya 
produktionsförrådet, båda belägna i Markaryd, nu i stort sett är färdig-
ställda, kommer året som helhet att präglas av en lägre investeringstakt 
än under 2007. Totalt uppgår dessa båda investeringar till drygt 200 Mkr, 
varav cirka 30 Mkr investerats under första kvartalet i år.

NIBE	Elements efterfrågebild ger en god illustration av rådande 
konjunkturläge. Konsumentorienterade produkter har haft en svagare 
efterfrågan medan mer industriorienterade produkter uppvisar en fort-
satt god efterfrågan. Våra egna ansträngningar präglas mycket av att 
anpassa oss till denna marknadssituation.

För NIBE	 Villavärme konstateras en fortsatt svag efterfrågan på 
värmepumpar i Sverige. Inte heller efterfrågan i Tyskland har riktigt 
kommit igång ännu trots de statliga subventionerna. De f lesta övriga 
marknader uppvisar generellt sett en fortsatt god efterfrågan på vär-
mepumpar. Affärsområdets övriga produktsortiment har en tämligen 
oförändrad efterfrågan.

NIBE	Brasvärmes svagare försäljning är framför allt att hänföra till 
en lägre totalefterfrågan i Sverige och Danmark. Ytterligare en ovanligt 
mild vinter har sannolikt också haft en generellt sett dämpande efter-
frågeeffekt på f lera marknader.

Satsningen på en ny, toppmodern brasvärmefabrik kommer lång-
siktigt att innebära en förbättring av produktiviteten samt en ytterligare 
höjning av kvaliteten. Vidare ger oss den fördubblade produktionskapa-
citeten möjlighet till en fortsatt omstrukturering av branschen genom 
överf lyttning av produktion från mindre och orationella enheter till en 
högproduktiv, samlad produktionsenhet.

Utsikter	för	2008
Beträffande den interna situationen så kan vi konstatera att vi gick in i 
2008 med en fast kostnadsmassa som var 50 Mkr lägre än under 2007. 
Vi kommer dessutom att fortsätta arbeta med att öka vår produktivitet, 
sänka våra materialkostnader och trimma våra lager ytterligare.

NIBEs finansiella ställning är fortsatt stark och förvärvsambitionen 
är liksom tidigare hög.

Vi är redo för fortsatt organisk expansion men kommer att vara 
försiktiga med att bygga lager inför hösten och med att öka våra fasta 
kostnader till dess marknadssignalerna blir tydligt positiva.

Baserat på dessa förhållande är vår syn på 2008 försiktigt positiv men 
vi är naturligtvis beroende av omvärldens utveckling.

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

y Rörelseresultatet för respektive affärsområde skall, över en konjunktur-
cykel, uppgå till minst 10% av omsättningen

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

y Soliditeten i koncernen skall ej understiga 30%.

Finansiell	information
15 maj 2008, kl 09.00 Telefonkonferens
   VD presenterar delårsrapporten  
   per telefon och svarar på frågor.   
   Tel nr 08-506 269 04
14 augusti 2008; Kvartalsrapport januari – juni 2008
13 november 2008; Kvartalsrapport januari – september 2008

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

Markaryd den 14 maj 2008

Gerteric Lindquist 
Verkställande Direktör
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning under perioden januari – mars upp gick till 
1.236,5 Mkr (1.284,8 Mkr) vilket innebär en reduktion av omsättningen 
med 3,8%. Organiskt reducerades omsätttningen med 4,4% då en för-
värvad omsättning ingår med 8,6 Mkr.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 70,2 Mkr, vilket inne-
bär en resultatförändring på –35,4% jämfört med samma period 2007. 
Resultatet efter finansnetto uppgick då till 108,7 Mkr.

Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 12,9% (23,5%).

Förvärv
I januari förvärvades det österrikiska värmepumpsföretaget KNV Umwelt-
gerechte Energietechnik GmbH med en årsomsättning på cirka 50 Mkr 
och ett resultat före skatt på cirka 5 Mkr. Bolaget tillhör affärsområdet 
NIBE Villavärme.

Väsentliga	händelser	efter	periodens	utgång
I april slöts avtal om att förvärva det danska bolaget TermaTech A/S med 
en årsomsättning på cirka 55 Mkr och ett resultat före skatt på cirka 8 Mkr. 
Bolaget kommer att tillhöra affärsområdet NIBE Brasvärme. Förvärvet är 
villkorat av sedvanlig due diligence.

I april slöts även ett optionsavtal som innebär att NIBE har möjlighet 
att år 2010 förvärva det danska bolaget Lotus Heating Systems A/S med 
en årsomsättning på cirka 100 Mkr. Bolaget är en av Danmarks ledande 
tillverkare av braskaminer i plåt.

I slutet av april, efter att den ryska konkurrensmyndigheten godkänt 
förvärv, slöts avtal om att förvärva ytterligare 26% i ryska CJSC EVAN, 
vilket innebär att ägarandelen i bolaget nu uppgår till 51%.

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – mars in ve s  terat 114,7 Mkr  
(90,8 Mkr). Av investeringarna avser 28,5 Mkr (0,0 Mkr) företagsförvärv. 
Resterande 86,2 Mkr (90,8 Mkr) avser i huvudsak investeringar i maskiner 
och inventarier samt byggnader i befintliga verksamheter.

Kassaflöde	och	finansiell	ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-
kapital uppgick till 59,3 Mkr (77,7 Mkr). Kassaflödet efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till 55,6 Mkr (– 151,5 Mkr). 

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 2.030,7 Mkr. 
Vid årets ingång uppgick mot svarande skulder till 2.005,2 Mkr. 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid mars månads 
utgång till 844,6 Mkr mot 853,0 Mkr vid årets in gång. Under perioden 
har koncernens checkräkningskrediter utökats med 30,7 Mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34,7%, att jämföras 
med 34,2% vid årets ingång och 32,3% vid motsvarande tid ifjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncern- 
gemensamma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen upp-
gick under perioden januari – mars till 0,6 Mkr (0,6 Mkr) med ett resultat 
efter finansiella poster på –12,7 Mkr (–9,4 Mkr). Disponibla likvida medel 
var vid periodens utgång 190,8 Mkr mot 230,9 Mkr vid årets ingång.

Övriga marknader

Europa exkl Norden

Norden

Omsättning per geografisk region
januari-mars 2008
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NIBE	Industrier	–	koncernen
   2008 2007 senaste 2007
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 1.236,5 1.284,8 5.354,2 5.402,5
Tillväxt % – 3,8 24,3 2,8 9,0
varav förvärvad  % 0,7 7,9 3,6 5,3
Rörelseresultat Mkr 93,2 122,8 498,4 528,0
Rörelsemarginal  % 7,5 9,6 9,3 9,8
Resultat efter finansnetto  Mkr 70,2 108,7 406,5 445,0
Vinstmarginal % 5,7 8,5 7,6 8,2
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Omsättning	och	resultat
Faktureringen uppgick till 458,2 Mkr att jämföras med 463,8 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Den förvärvade omsätt-
ningsökningen var 3,0 Mkr, vilket innebär att omsättningen organiskt 
reducerats med 8,6 Mkr eller 1,9%.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 34,1 Mkr att jämföras 
med 36,3 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket inne-
bär en rörelsemarginal på 7,4% jämfört med 7,8% föregående år. 
Rörelsemarginalen den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed 
till 6,2%.

Marknaden
Fakturering och orderingång har under första kvartalet varit lägre än 
motsvarande period föregående år inom de segment som är konsu-
mentorienterade, speciellt de som har inriktning på husuppvärmning.  
Avmattningen inleddes under andra kvartalet i f jol och har därefter 
fortsatt.

Tillväxten inom de industriella segmenten har varit fortsatt stark. 
Detta gäller såväl projektorienterad försäljning som komponent- och 
systemförsäljning till professionella produkter.

Marknaden för resistorer har en fortsatt positiv utveckling. 
Produktsortimentet har vidareutvecklats för att kunna skapa en större 
marknad både geografiskt och produktmässigt.

Produktutvecklingsarbetet med speciellt fokus mot systemproduk-
ter ger successivt en ökad andel försäljning av denna typ av produkter, 
speciellt produkter inom energisektorn.

Verksamheten	
Vi har successivt anpassat vår kapacitet för att motsvara den lägre 
efterfrågan inom vissa konsumentrelaterade produktsegment. För att 
effektivisera kapitalbindning och reducera logistikkostnader pågår 
ett omfattande arbete med att överf lytta administration till våra låg-
kostnadsenheter samt med att också fullt ut börja direktleverera från 
dessa.

Under kvartalet har utbyggnaden av den polska enheten slutförts. 
Motivet till utbyggnaden är att möta en ökad efterfrågan på bland 
annat resistorer.

Metallpriserna ligger fortfarande på historiskt sett höga nivåer 
även om nedgången för nickelpriset sammantaget inneburit en viss 
lindring av rostfripriset från toppläget under andra kvartalet förgående 
år. De stora svängningarna för metallpriser och valutakurser skapar 
fortsatt en turbulent marknads- och konkurrenssituation inom vissa 
marknadssegment.

Sammanfattningsvis präglas verksamheten av kapacitetsökningar 
för leveranser inom den energirelaterade projektverksamheten och 
kapacitetsminskningar för leveranser inom den konsumentrelaterade 
volymverksamheten.

Omsättning	och	resultat
Faktureringen uppgick till 649,1 Mkr att 
jämföras med 661,3 Mkr under motsvarande period föregående år. Den 
förvärvade omsättningsökningen var 5,6 Mkr vilket innebär att omsätt-
ningen organiskt reducerats med  17,8 Mkr eller 2,7%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 56,8 Mkr att jämföras med 
69,8 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelse-
marginal på 8,8% jämfört med 10,6% föregående år. Rörelsemarginalen den 
senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 10,7%.

Marknaden
Den totala svenska värmepumpsmarknaden fortsätter att minska. 
Produktområdet mark-/bergvärmepumpar uppvisar kraftig nedgång 
medan marknaden för övriga värmepumpstyper är relativt stabil. Våra 
marknadsandelar på den svenska värmepumpsmarknaden har dock ytter-
ligare stärkts under året.

Den svenska marknaden för varmvattenberedare och fjärrvärmepro-
dukter är fortsatt stabil medan marknaden för konventionella villapannor 
blir allt mindre. Det relativt låga intresset för pelletsprodukter kvarstår såväl 
i Sverige som utomlands. Vår tillväxt inom fjärrvärmeverksamheten har 
under perioden varit stark. 

Våra leveranser till den tyska värmepumpsmarknaden ligger på en 
avsevärt lägre nivå än vid samma tidpunkt i fjol då marknaden var         
onaturligt stark och präglades av förskjutna leveranser från 2006 samt av 
en kraftig lageruppbyggnad i distributionsledet. Det nya bidragsprogram-
met har under första kvartalet inte fått någon direkt effekt på efterfrågan 
eftersom det återstår vissa klargöranden från den tyska energimyndighe-
ten. Stigande priser på gas och olja i kombination med ökad miljömedve-
tenhet gör emellertid att vi precis som tidigare bedömer Tyskland som en 
långsiktigt stor marknad för värmepumpar.

I stort sett samtliga övriga utländska marknader uppvisar ett ökat 
intresse för värmepumpar. Vår kraftiga tillväxt på flera av de snabbt expan-
derande värmepumpsmarknaderna i Europa fortsätter och våra lokala 
organisationer förstärks kontinuerligt i syfte att möta kundbehoven och 
stärka vår marknadsposition.

Verksamheten
I slutet på januari förvärvades den österrikiska värmepumpsaktören KNV 
Umweltgerechte Energietechnik GmbH med en årsomsättning på cirka 
50 Mkr. Vi har därmed etablerat en plattform på den växande österrikiska 
värmepumpsmarknaden.

Samarbetet med ryska CJSC EVAN har fortsatt under första kvartalet 
och i slutet av april förvärvades ytterligare 26% av aktierna, vilket gör oss 
till majoritetsägare i bolaget. Avsikten med förvärvet är att intensifiera vår 
satsning österut. EVANs landsomfattande återförsäljarnät kommer succes-
sivt att bredda produktsortimentet med mindre varmvattenberedare och 
värmepumpar.

Under mars togs beslut om att stänga vår tillverkningsenhet i 
Trelleborg. Tillverkningen av villapannor kommer att flyttas till vårt dot-
terbolag NIBE BIAWAR i Polen medan tillverkningen av större beredare 
kommer att flyttas till Markaryd.

Besparingsprogrammet på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan är 
genomfört och vi har nu en avsevärt lägre fast kostnadsmassa än under 
framför allt andra halvåret i fjol.

 

NIBE Villavärme  2008 2007 senaste 2007
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 649,1 661,3 2.847,7 2.859,9
Tillväxt % – 1,8 38,3 4,0 11,9
Rörelseresultat Mkr 56,8 69,8 304,6 317,6
Rörelsemarginal % 8,8 10,6 10,7 11,1
Tillgångar Mkr 2.228,1 2.042,5 2.228,1 2.160,9
Skulder Mkr 1.480,2 1.392,3 1.480,2 1.452,5
Investeringar i anl tillg Mkr 28,7 42,3 134,5 148,1
Avskrivningar Mkr 22,0 20,6 86,9 85,5

NIBE Element  2008 2007 senaste 2007
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 458,2 463,8 1.773,6 1.779,1
Tillväxt % – 1,2 22,9 9,5 16,0
Rörelseresultat  Mkr 34,1 36,3 110,8 113,0
Rörelsemarginal % 7,4 7,8 6,2 6,4
Tillgångar Mkr 1.499,1 1.481,0 1.499,1 1.489,7
Skulder Mkr 1.378,0 1.399,4 1.378,0 1.381,2
Investeringar i anl tillg  Mkr 13,2 13,0 71,3 71,1
Avskrivningar Mkr 14,3 13,0 55,3 54,0

NIBE
Element

NIBE
Villavärme
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NIBE Brasvärme  2008 2007 senaste 2007
Nyckeltal  Kv 1 Kv 1 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 163,5 189,4 848,2 874,1
Tillväxt % – 13,7 – 1,7 – 8,6 – 6,1
Rörelseresultat  Mkr 5,0 20,8 99,0 114,8
Rörelsemarginal % 3,1 11,0 11,7 13,1
Tillgångar Mkr 916,4 822,1 916,4 942,9
Skulder Mkr 568,4 475,7 568,4 593,0
Investeringar i anl tillg Mkr 40,0 35,6 171,0 166,6
Avskrivningar Mkr 8,4 5,8 26,8 24,2

Omsättning	och	resultat
Faktureringen uppgick till 163,5 Mkr att jämföras 
med 189,4 Mkr under motsvarande period före-
gående år, vilket innebär en reduktion av omsätt-
ningen med 13,7% då inga förvärv påverkar jäm-
förelsen. Rörelseresultatet uppgick för perioden 
till 5,0 Mkr att jämföras med 20,8 Mkr för mot- 
svarande period föregående år, vilket inne-
bär en rörelsemarginal på 3,1% jämfört med 11,0% föregående år. 
Rörelsemarginalen den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 
11,7%. 

Marknaden
Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Sverige har under första kvartalet 
varit betydligt svagare än under motsvarande period i fjol. Tillbakagången 
kan huvudsakligen förklaras av den osäkerhet som finns bland konsumen-
ter vad gäller den framtida konjunkturutvecklingen samt den ovanligt 
milda vintern. Vår marknadsposition är dock fortsatt mycket stark.

Vår försäljningsutveckling i Norge har hittills i år varit positiv jämfört 
med föregående år trots en minskad totalmarknad. 

Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Tyskland och Danmark är fort-
satt svag. Den huvudsakliga anledningen till den svagare efterfrågan är 
en allmän uppfattning om en konjunkturuppbromsning men den har 
också påverkats av den ovanligt milda vintern. I Tyskland råder det för 
närvarande också en viss osäkerhet hos konsumenten vad gäller framtida 
gränsvärden för utsläpp från brasvärmeprodukter. Hela vår produktportfölj 
klarar emellertid redan idag de gränsvärden som preliminärt kommer att 
gälla från och med 2014.

 Satsningen med egen distribution i Frankrike har utvecklats mycket 
väl, vilket resulterat i en ökad försäljning med god lönsamhet. 

Verksamheten
Produktionen av brasvärmeprodukter flyttas successivt över från befintliga 
anläggningar till den nya produktionsanläggningen i Markaryd och kom-
mer att vara helt genomförd till halvårsskiftet. Anläggningen blir Europas 
absolut modernaste och effektivaste produktionsanläggning för braskami-
ner. Tillsammans med de samordningsfördelar som finns i koncernen ger 
anläggningen oss långsiktigt stor konkurrensfördel samtidigt som vi ges 
möjlighet att aktivt medverka i omstruktureringen av brasvärmebranschen 
i Europa.

Besparingsprogrammet på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan är 
genomfört och vi har nu en avsevärt lägre fast kostnadsmassa än under 
framför allt andra halvåret i fjol.

Avtal har tecknats om att förvärva danska TermaTech A/S som är en 
fullsortimentsleverantör av olika tillbehör till braskaminer med en årsom-
sättning på cirka 55 Mkr och ett resultat före skatt på cirka 8 Mkr.

Optionsavtal har tecknats om att förvärva danska Lotus Heating 
Systems A/S år 2010. Lotus är en av Danmarks ledande tillverkare av 
braskaminer i plåt med en årsomsättning på cirka 100 Mkr.

NIBE
Brasvärme
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Resultaträkning	
 Koncernen Moderbolaget

    jan – mars jan – mars senaste helår jan – mars jan – mars
(Mkr)   2008 2007 12 mån 2007 2008 2007
Nettoomsättning   1.236,5 1.284,8 5.354,2 5.402,5 0,6 0,6
Kostnad för sålda varor   – 879,3 – 908,6 – 3.798,9 – 3.828,2 0,0 0,0

Bruttoresultat   357,2 376,2 1.555,3 1.574,3 0,6 0,6
Försäljningskostnader   – 215,4 – 206,8 – 846,8 – 838,2 0,0 0,0
Administrationskostnader   – 73,2 – 69,9 – 295,6 – 292,3 – 3,9 – 4,4
Övriga intäkter   24,6 23,3 85,5 84,2 0,1 0,3

Rörelseresultat   93,2 122,8 498,4 528,0 – 3,2 – 3,5
Finansiellt netto   – 23,0 – 14,1 – 91,9 – 83,0 – 9,5 – 5,9

Resultat efter finansiellt netto   70,2 108,7 406,5 445,0 – 12,7 – 9,4
Skatt         – 21,8 – 31,1 – 121,0 – 130,3 0,0 0,0

Nettoresultat   48,4  77,6 285,5 314,7 – 12,7 – 9,4
Minoritetens andel i nettoresultatet   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Planenliga avskrivningar ingår med   44,6 39,5 168,8 163,7 0,0 0,0

Balansräkning	i	sammandrag	
   Koncernen   Moderbolaget

   31 mars 31 mars 31 dec  31 mars 31 mars
(Mkr)   2008 2007 2007  2008 2007
Immateriella anläggningstillgångar   757,6 688,9 732,2  0,0 0,0
Materiella anläggningstillgångar   1.426,7 1.185,6 1.374,4  0,1 0,2
Finansiella anläggningstillgångar   36,2 30,9 35,7  1.673,7 1.504,0

Summa anläggningstillgångar   2.220,5 1.905,4 2.142,3  1.673,8 1.504,2
Varulager   1.332,6 1.269,4 1.344,0  0,0 0,0
Kortfristiga fordringar   860,6 861,8 829,3  8,3 19,2
Kortfristiga placeringar   0,0 0,2 0,0  0,0 0,0
Kassa och bank   179,0 235,6 207,9  1,2 9,8

Summa omsättningstillgångar   2.372,2 2.367,0 2.381,2  9,5 29,0

Summa tillgångar   4.592,7 4.272,4 4.523,5  1.683,3 1.533,2
Eget kapital   1.593,3 1.381,6 1.547,7  374,4 323,9
Obeskattade reserver   0,0 0,0 0,0  0,1 0,1
Långfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande  205,3 235,8 210,2  0,0 20,5
Långfristiga skulder och avsättningar, räntebärande   1.897,6 1.620,9 1.866,5  1.224,1 1.098,3
Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande  763,3 883,9 760,3  5,0 13,2
Kortfristiga skulder och avsättningar, räntebärande   133,2 150,2 138,8  79,7 77,2

Summa eget kapital och skulder   4.592,7 4.272,4 4.523,5  1.683,3 1.533,2

Nyckeltal
  jan – mars jan – mars helår
  2008 2007 2007
Tillväxt % – 3,8 24,3 9,0
Rörelsemarginal % 7,5 9,6 9,8
Vinstmarginal % 5,7 8,5 8,2
Investeringar i      
anläggningstillgångar Mkr 114,7 90,8 404,1
Disponibla likvida medel Mkr 844,6 607,7 853,0
Rörelsekapital,      
inkl kassa och bank Mkr 1.475,8 1.332,9 1.482,1
Räntebärande skulder/     
Eget kapital % 127,5 128,2 129,6
Soliditet % 34,7 32,3 34,2
Avkastning på      
sysselsatt kapital % 10,7 17,0 17,2
Avkastning på      
eget kapital % 12,9 23,5 22,6

Data	per	aktie	
   jan – mars jan – mars helår
(Mkr)  2008 2007 2007
Nettovinst per aktie 
(totalt 93.920.000 aktier)  kr 0,52 0,83 3,35
Eget kapital per aktie kr 16,96 14,71 16,48
Balansdagens börskurs kr 55,25 113,80 78,00

Kassaflödesanalys
  jan – mars jan – mars helår
(Mkr)  2008 2007 2007
Kassaflöde från löpande verksamhet  59,3 77,7 439,5
Förändring av rörelsekapital  – 3,7 – 229,2 – 399,4
Investeringsverksamhet  – 114,7 – 90,8 – 404,1
Finansieringsverksamhet  28,4 256,7 343,6
Kursdifferens i likvida medel  1,8 2,9 10,0

Förändring av likvida medel  – 28,9 17,3 – 10,4
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Förändring	i	eget	kapital
  jan – mars jan – mars helår 
(Mkr)  2008 2007 2007
Ingående eget kapital  1.547,7 1.283,5 1.283,5
Utdelning till aktieägare  0,0 0,0 – 108,0
Marknadsvärdering av kommersiella      
valutaterminskontrakt efter avdrag      
för skatt  – 2,8 – 2,1 1,3
Valutakursdifferens 1)  0,0 22,6 56,2
Periodens vinst  48,4 77,6 314,7

Utgående eget kapital 2)   1.593,3 1.381,6 1.547,7

1) Valutakursdifferensens fördelning jan – mars jan – mars helår
(Mkr)  2008 2007 2007
 Omräkning av utländska dotterföretag 1,6 37,4 84,9
Lån till dotterföretag  0,4 – 1,3 – 0,2
Valutahedge  – 2,0 – 13,5 – 28,5

Summa  0,0 22,6 56,2

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

NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS). NIBE Industriers delårsrapport 
för första kvartalet 2008 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper har tillämpats som beskrivs på sidorna 52 – 55 
i årsredovisningen för 2007. De IFRS-standards som trätt i kraft under 2008 
har inte haft någon påverkan på delårsrapporten. Moderbolaget redovisar 
enligt RR32 Redovisning för juridiska personer.

Redovisningsprinciper Risker	och	osäkerhetsfaktorer

NIBE Industrier är en internationell koncern med representation i ett 15-tal 
länder och är som sådan exponerad för ett antal affärsmässiga och finansiella 
risker. Riskhantering är därför en viktig process i relation till uppsatta mål. I 
koncernen är en effektiv riskhantering en kontinuerlig process som bedrivs 
inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den 
löpande uppföljningen av verksamheten. Utöver de risker och osäkerhetsfak-
torer som beskrivs i NIBE Industriers årsredovisning för 2007 bedöms inte 
några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit. 

Resultaträkning	koncernen
 2008 2007 2006

(Mkr)  Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Nettoomsättning 1.236,5 1.284,8 1.247,3 1.337,2 1.533,2 1.033,8 1.066,4 1.237,6 1.620,2
Rörelsekostnader – 1.143,3 – 1.162,0 – 1.142,5 – 1.204,7 – 1.365,3 – 932,9 – 967,8 – 1.071,9 – 1.429,4

Rörelseresultat 93,2 122,8 104,8 132,5 167,9 100,9 98,6 165,7 190,8
Finansiellt netto – 23,0 – 14,1 – 18,6 – 24,4 – 25,9 – 11,6 – 13,2 – 14,3 – 15,4

Resultat efter finansiellt netto 70,2 108,7 86,2 108,1 142,0 89,3 85,4 151,4 175,4
Skatt  – 21,8 – 31,1 – 23,6 – 37,2 – 38,4 – 26,8 – 24,8 – 45,9 – 53,2

Nettoresultat 48,4 77,6 62,6 70,9 103,6 62,5 60,6 105,5 122,2

Nettoomsättning	affärsområdena	
 2008 2007 2006

(Mkr)  Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
NIBE Element 458,2 463,8 443,5 418,2 453,6 377,4 364,0 350,7 441,8
NIBE Villavärme 649,1 661,3 717,9 717,1 763,6 478,1 573,6 661,9 841,5
NIBE Brasvärme 163,5 189,4 125,2 230,9 328,6 192,7 141,8 237,4 359,3
Koncernelimineringar – 34,3 – 29,7 – 39,3 – 29,0 – 12,6 – 14,4 – 13,0 – 12,4 – 22,4

Koncernen  1.236,5 1.284,8 1.247,3 1.337,2 1.533,2 1.033,8 1.066,4 1.237,6 1.620,2

Rörelseresultat	affärsområdena	
 2008 2007 2006

(Mkr)  Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
NIBE Element 34,1 36,3 27,8 24,5 24,4 19,1 19,1 20,4 17,6
NIBE Villavärme 56,8 69,8 88,4 75,8 83,6 50,4 70,4 104,7 108,3
NIBE Brasvärme 5,0 20,8 – 5,7 35,8 63,9 34,4 14,5 43,7 68,0
Koncernelimineringar – 2,7 – 4,1 – 5,7 – 3,6 – 4,0 – 3,0 – 5,4 – 3,1 – 3,1

Koncernen  93,2 122,8 104,8 132,5 167,9 100,9 98,6 165,7 190,8
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Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets 
revisorer. För övrig information om definitioner hänvisas till årsredovis-
ningen för år 2007.

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och kon-
cernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga ris-
ker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår 
i koncernen står inför.

Markaryd den 14 maj 2008

Arvid Gierow 
Styrelsens ordförande

Georg Brunstam Hans Linnarson

Bill Tunbrant Gerteric Lindquist 
Verkställande direktör

NIBE Industrier AB (publ)
Box 14, 285 21  MARKARYD
Tel 0433 - 73 000  ·  Fax 0433 - 73 192 
www.nibe.com  ·  Org-nr: 55 63 74 - 8309

Eventuella frågor besvaras av:
Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, 
gerteric.lindquist@nibe.se
Leif Gustavsson, ekonomichef, 
leif.gustavsson@nibe.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NIBE 
Industrier AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades till media 
för offentliggörande den 14 maj 2008 kl 10.00.


