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y	OMSÄTTNINGEN	ökade	till	
5.402,5	Mkr	(4.958,0	Mkr)

y	RESULTATET	EFTER	
FINANSNETTO	minskade	

	 till	445,0	Mkr	(501,5	Mkr)

y	RESULTATET	EFTER	SKATT					
minskade	till	314,7	Mkr	

	 (350,8	Mkr)

y	VINSTEN	per	aktie	uppgick	
	 till	3,35	kr	(3,74	kr)

y	STYRELSEN	FÖRESLÅR		
en	oförändrad	utdelning	på		
1,15	kr/aktie

y	FÖRVÄRV	AV	
	 –	danska	Lübcke	Rail	A/S
	 –	25%	i	ryska	CJSC	EVAN	
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Koncernens tillväxt uppgick till 9% varav 
3,7% var organisk. Under 2006 var mot-
svarande tillväxt 29,8% respektive 22,5%. 
En, under framför allt andra halvåret, 
svagare totalefterfrågan inom f lera mark-
nadssegment och på f lera marknader där 
vi är verksamma har dämpat vår totala till-
växt. Detta förklaras i huvudsak av bort-
tagna bidrag och slutkonsumenternas oro 
för en sämre konjunktur, vilket i sin tur 
har reducerat investeringsbenägenheten.

Samtliga tre affärsområden fortsät-
ter emellertid att ta marknadsande-

lar som ett resultat av framgångsrik produktutveckling och offensiv 
marknadsbearbetning.

För helåret 2007 uppvisade koncernen en försämring av rörelse-
resultatet med 5,0% jämfört med 2006. På motsvarande sätt uppvisade 
2007 års resultat efter finansnetto en försämring med 11,3% jämfört 
med 2006.

Även om 2007 hade en svagare volym- och resultatutveckling än 
förväntat så har inte detta förändrat vår syn på NIBE-koncernens fram-
tida tillväxtmöjligheter utan våra långsiktiga målsättningar ligger fast, 
bland annat innebärande att vi senast 2011 skall uppnå en omsättning på         
10 miljarder kronor med bibehållen god lönsamhet.

Effekten av borttagna bidrag liksom en allmänt sett något svagare 
konjunktur är fenomen av övergående karaktär. Stigande energipriser 
och behov av effektivare och miljöriktiga uppvärmningsalternativ kom-
mer att dominera vårt samhälle under överskådlig tid, vilket långsiktigt 
kommer att gynna marknaden för våra produkter.

NIBE	Elements	goda organiska tillväxt på 12% innebär att vi fortsät-
ter att ta marknadsandelar. Tillväxten förklaras framförallt av framgång 
med nya systemprodukter och produkter till den starkt växande energi-
sektorn samt av en effektiv marknadsbearbetning. Det i juni förvärvade 
Lübcke Rail A/S är ytterligare ett steg i strategin att utveckla affärsom-
rådet mot en ännu större andel systemprodukter. Den utbyggda kapaci-
teten i såväl östra Europa som Kina medger fortsatt konkurrenskraftig 
expansion.

Rörelsemarginalen har också förbättrats trots de kraftiga svängning-
arna för såväl råmaterialpriser som valutakurser, vilka varit svåra att 
parera och dessutom skapat stor oordning på marknaden.

NIBE Elements omstruktureringsprogram som beslutades på hösten 
2005 och som har präglat den interna verksamheten sedan dess, avslu-
tades under fjärde kvartalet och har följt såväl tidplan som kostnadsram. 
Vi har därmed tagit ytterligare ett steg i vårt arbete med att ta oss upp 
till vårt rörelsemarginalmål på 10%. 

NIBE	Villavärmes starka volymtillväxt under första halvåret bromsa-
des upp under andra halvåret, främst beroende på att såväl den svenska 
som tyska värmepumpsmarknaden försvagades. Tillbakagången på dessa 
båda marknader är sannolikt framförallt en effekt av borttagna bidrag 
men även en oro för konjunkturutvecklingen kan skönjas. Samtliga 
övriga bearbetade marknader uppvisar en fortsatt tillväxt. En organisk 
tillväxt på 4%  är visserligen klart mindre än tidigare år men glädjande 
är att vi trots allt fortsätter att ta marknadsandelar.

Då den förväntade volymökningen uteblev, blev den fasta kostnads-
massan för stor, vilket i kombination med kraftiga materialprisökningar 
medfört en reduktion av rörelsemarginalen. Under hösten genomfördes 
därför ett lager- och kostnadsreduktionsprogram, framför allt vid enhe-
ten i Markaryd, för att komma i balans med rådande marknadsförhål-
landen. Marknadsbearbetning och produktutveckling pågår emellertid 
med oförminskad kraft.

De senaste förvärven av CJSC EVAN i Ryssland i december och av 
KNV i Österrike i januari i år är båda ytterligare ett led i strategin att 
öka vår försäljning genom egen marknadsnärvaro.

NIBE	 Brasvärmes försäljningsvolym nådde efter f lera års mycket 
kraftig tillväxt inte riktigt upp till föregående års nivå utan reducerades 
med 6,1%. I Sverige, Norge och Finland har totalmarknaderna visserli-
gen gått tillbaka något men ligger kvar på höga nivåer. I Danmark och 
Tyskland har däremot totalmarknaderna gått kraftigt tillbaka.

Våra marknadsandelar fortsätter glädjande nog att öka på alla våra 
huvudmarknader och dessutom är utvecklingen på våra övriga utlands-
marknader mycket god.

Den lägre försäljningen i kombination med omfattande marknads-
satsningar samt omstruktureringen av Varde-gruppen har medfört en 
reduktion av rörelsemarginalen. I likhet med Villavärme genomfördes 
därför under hösten ett lager- och kostnadsreduktionsprogram framför 
allt vid enheten i Markaryd.

Marknadsbearbetning och produktutveckling fortskrider emellertid 
med samma kraft som tidigare och mottagandet av våra nya modellserier 
har varit mycket positivt.

Den nya produktionsanläggningen i Markaryd kommer successivt att 
tas i bruk under de kommande månaderna och produktionen kommer 
att vara helt överf lyttad under kvartal två.

Utsikter	för	2008
Beträffande den interna situationen så kan vi konstatera att vi går in i 
2008 med en fast kostnadsmassa som är 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.

Utdelning
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en oförändrad utdelning på 
1,15 kronor per aktie för 2007, motsvarande 108,0 Mkr.

Årsstämma	
Årsstämma äger rum onsdagen den 14 maj 2008 kl 17.00 på NIBE i 
Markaryd.

Finansiell	information
Telefonkonferens 14 februari 2008; VD presenterar bokslutskommunikén 
per telefon och svarar på frågor kl 11.00, tel nr 08-506 269 04.

april 2008; Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 
14 maj 2008; Kvartalsrapport januari – mars 2008 
14 maj 2008; Årsstämma 
14 augusti 2008; Kvartalsrapport januari – juni 2008 
13 november 2008; Kvartalsrapport januari – september 2008

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

Markaryd den 14 februari 2008

 

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

2007-	ett	starkt	första	men	
ett	svagare	andra	halvår

VD	har	ordet
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning upp gick till 5.402,5 Mkr (4.958,0 Mkr) vilket 
motsvarar en tillväxt på 9,0%, varav 3,7% var organisk. Av den totala omsätt-
ningsökningen på 444,5 Mkr var alltså 262,8 Mkr förvärvad.

Resultat
Årets resultat efter finansnetto uppgick till 445,0 Mkr vilket innebär en resul-
tatförändring på -11,3% jämfört med 2006.

Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 22,6% (31,3%).

Förvärv
I juni förvärvades det danska bolaget Lübcke Rail A/S med en årsomsättning 
på cirka 20 Mkr och ett rörelseresultat på cirka 3 Mkr. Bolaget tillverkar 
system för uppvärmning av järnvägsväxlar och ingår i affärsområdet NIBE 
Element.

I december slöts avtal om att förvärva 25% i ryska CJSC EVAN med en 
årsomsättning på cirka 70 Mkr och en resultatnivå före skatt på drygt 20%. 
Bolaget kommer att tillhöra affärsområdet NIBE Villavärme och är marknads-
ledande i Ryssland på elpannor och större varmvattenberedare. Avsikten är att 
bolaget successivt ska bli helägt. Förvärvet är villkorat av att tillstånd erhålls 
från den ryska konkurrensmyndigheten. 

Väsentliga	händelser	efter	årets	utgång
I januari 2008 slöts avtal om förvärv av det österrikiska värmepumpföretaget 
KNV Umweltgerechte Energietechnik GmbH med en årsomsättning på cirka 
50 Mkr och ett resultat före skatt på cirka 5 Mkr. Bolaget kommer att tillhöra 
affärsområdet NIBE Villavärme och konsolideras från och med januari 2008.

Investeringar
Koncernen har under året investerat 404,1 Mkr (526,4 Mkr). Av investeringarna 
avser 13,2 Mkr (289,8 Mkr) före tags  förvärv. Resterande 390,9 Mkr (236,6 
Mkr) avser i huvudsak inve ste ringar i maskiner och inven tarier samt bygg nader 
i befintliga verksamheter.

Kassaflöde	och	finansiell	ställning
Kassaf lödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 
uppgick till 439,5 Mkr (489,9 Mkr). Kassaf lödet efter förändring av rörelseka-
pital uppgick till 40,1 Mkr (396,5 Mkr). 

Räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till 2.005,2 Mkr. Vid årets 
ingång uppgick mot svarande skulder till 1.457,5 Mkr. 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid årets utgång till 853,0 
Mkr mot 783,6 Mkr vid årets in gång. Under året har koncernens checkräk-
ningskrediter utökats med 549,7 Mkr.

Soliditeten uppgick vid årets utgång till 34,2%, att jämföras med 32,9% vid 
årets ingång.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemen-
samma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick under 
året till 2,4 Mkr (2,3 Mkr) med ett resultat efter finansiella poster på 178,4 
Mkr (96,3 Mkr). Disponibla likvida medel var vid årets utgång 230,9 Mkr mot 
79,3 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%.

Nyckeltal – Koncern  2007 2006

Nettoomsättning Mkr 5.402,5 4.958,0

Tillväxt % 9,0 29,8

varav förvärvad  % 5,3 7,3

Rörelseresultat Mkr 528,0 556,0

Rörelsemarginal  % 9,8 11,2

Resultat efter fin netto  Mkr 445,0 501,5

Vinstmarginal % 8,2 10,1

Övriga marknader

Europa exkl Norden

Norden

Omsättning per geografisk region
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Omsättning	och	resultat
Faktureringen uppgick till 1.779,1 Mkr  att jämföras med 1.533,9 Mkr 
för 2006.

Av faktureringsökningen på sammanlagt 245,2 Mkr hänför sig  
61,5 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten upp-
gick till 12,0%. 

Rörelseresultatet uppgick till 113,0 Mkr att jämföras med 76,2 Mkr 
föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 6,4% jämfört med 
5,0% föregående år. 

Under året har 28,1 Mkr ianspråktagits av strukturreserven för 
förändringsarbetet, vilket innebär att reserven nu i sin helhet är 
utnyttjad.

Året	i	sammandrag
Under 2007 har NIBE Element haft en stark omsättningstillväxt inom 
f lertalet produkt- och marknadssegment. Förklaringen till detta är 
en kombination av kraftig tillväxt inom f lera marknadssegment och 
ökade marknadsandelar.

De höga energipriserna leder till en kraftig tillväxt för de företag 
som arbetar med nya, effektivare och miljövänligare uppvärmnings-
produkter som exempelvis värmepumpar eller med alternativa energi-
källor som exempelvis vindkraftverk. Vi har dock under året kunnat 
konstatera en avmattning inom några av dessa marknadssegment, 
speciellt där efterfrågan till viss del varit beroende av olika bidrag för 
energikonvertering. 

Oljepriset har under året varit fortsatt högt, vilket medfört att 
investeringar inom oljeutvinning och oljeförädling varit fortsatt 
omfattande. Inom dessa områden levererar vi olika systemlösningar 
baserade på explosionssäker teknik där vi är ett av de ledande företagen 
i Europa. De höga energipriserna innebär också en fortsatt kraftigt 
ökande marknad för resistorer som används i olika former för styrning 
av energibesparande utrustning.

Under f lera år har ett systematiskt utvecklingsarbete pågått i syfte 
att öka försäljningen av kompletta systemlösningar för elektrisk upp-
värmning. Detta arbete har varit synnerligen framgångsrikt och under 
året har lansering av f lera nya produkter genomförts, vilket gett en 
successivt ökad andel försäljning av systemprodukter.

Under året har metallpriserna legat på historiskt sett mycket höga 
nivåer. Samtidigt har det varit stora svängningar både för metallpriser, 
speciellt nickel, och för valutakurser, vilket skapat en turbulent mark-
nads- och konkurrenssituation inom vissa produktsegment. 

Verksamheten har präglats av det under 2005 beslutade omstruk-
tureringsprogrammet som primärt har omfattat överf lyttning av 
produkter motsvarande cirka 200 årsarbeten till våra enheter i östra 
Europa och Asien. Omstruktureringen har följt plan och avslutades 
under fjärde kvartalet 2007.

Kapacitetshöjning har genomförts i vår verksamhet i Kina som nu 
är dimensionerad för en fördubbling av produktionsnivån samt med ett 
utökat produktprogram med inriktning på den kinesiska marknaden. 

Under fjärde kvartalet stängdes en av de engelska tillverkningsen-
heterna och all tillverkning i England koncentreras nu till enheten i 
Manchester.

Under juni förvärvades det danska företaget Lübcke Rail A/S. 
Bolaget har en årsomsättning på cirka 20 Mkr, sex anställda och ett 
rörelseresultat på cirka 3 Mkr. Förvärvet är ett led i strategin att utveckla 
NIBE Elements verksamhet mot en ökad andel systemprodukter.

Omsättning	och	resultat
Faktureringen uppgick till 2.859,9 Mkr 
att jämföras med 2.555,1 Mkr för 2006. 

Av faktureringsökningen på sam-
manlagt 304,8 Mkr hänför sig 201,3 
Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick till 
4,0%.

Rörelseresultatet uppgick till 317,6 Mkr att jämföras med 333,8 Mkr 
under föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 11,1% jämfört 
med 13,1% föregående år.

En klart lägre försäljning än planerat i kombination med för höga 
fasta kostnader och kraftigt ökade materialkostnader är huvudorsakerna 
till den lägre rörelsemarginalen under året.

Året	i	sammandrag
Efter många år av kraftig tillväxt har den svenska värmepumpsmark-
naden haft en relativt kraftig tillbakagång under året. Den största 
nedgången noterades inom det volymstarka produktområdet mark-/
bergvärmepumpar medan tillbakagången för övriga värmepumpstyper 
var marginell. Den främsta anledningen till den svagare marknaden 
för mark-/bergvärmepumpar är att konverteringsbidragen upphörde 
under början av året.  

Såväl den svenska som övriga europeiska marknader för pellets-
brännare och pelletspannor har under 2007 haft en mycket kraftig 
tillbakagång, främst på grund av uteblivna konverteringsbidrag samt 
ökade priser på pellets. Vår verksamhet för pelletsprodukter har därför 
omstrukturerats och anpassats till rådande marknadsläge. Den svenska 
marknaden för varmvattenberedare och fjärrvärmeprodukter har varit 
stabil medan intresset för konventionella villapannor har fortsatt att 
minska.

De f lesta utlandsmarknader har haft en positiv utveckling under året. 
Intresset för energieffektiva produkter för uppvärmning och inomhus-
komfort ökar kontinuerligt i takt med stigande priser på olja och gas, 
vilket gynnar vår expansion i Europa. En kraftig tillväxt har bland annat 
åstadkommits i östra delarna av Europa. 

Den sedan f lera år mycket starka tillväxten på den tyska värme-
pumpsmarknaden avstannade däremot under 2007. En huvudanled-
ning var ett kraftigt minskat bostadsbyggande då de statliga subven-
tionerna upphörde. Eftersom en betydande del av vår kundmassa 
utgörs av hustillverkare påverkades vår försäljningstillväxt negativt. I 
slutet av året togs nya politiska beslut i Tyskland gällande bidrag för 
energibesparande åtgärder, bland annat för värmepumpar.

Under hösten har ett intensivt arbete genomförts med att anpassa 
såväl produktionstakten som den fasta kostnadsmassan till den lägre 
efterfrågan. Parallellt har det omfattande materialbesparingsprojektet 
fortskridit. 

I slutet av året slöts avtal om att förvärva 25% av aktierna i det ryska 
bolaget CJSC EVAN. Bolaget som är marknadsledare i Ryssland på 
elpannor har en årsomsättning på cirka 70 Mkr, 150 anställda och en 
resultatnivå före skatt på drygt 20%. Avsikten är att EVAN genom suc-
cessiva delförvärv skall bli ett helägt dotterbolag och utgöra plattformen 
för affärsområdets övriga produkter på den stora ryska marknaden.

Strax efter årsskiftet 2007/2008 förvärvades den österrikiska värme-
pumpsaktören KNV Umweltgerechte Energietechnik GmbH med en 
årsomsättning på cirka 50 Mkr, 18 anställda och ett resultat före skatt 
på cirka 5 Mkr. Genom förvärvet får NIBE Villavärme en framskjuten 
position även på den växande österrikiska värmepumpsmarknaden. 

Nyckeltal – NIBE Villavärme  2007 2006

Nettoomsättning Mkr 2.859,9 2.555,1

Tillväxt % 11,9 29,8

Rörelseresultat  Mkr 317,6 333,8

Rörelsemarginal % 11,1 13,1

Tillgångar Mkr 2.160,9 2.023,6

Skulder Mkr 1.452,5 1.437,5

Investeringar i anl tillg  Mkr 148,1 118,0

Avskrivningar Mkr 85,5 71,9

Nyckeltal – NIBE Element  2007 2006

Nettoomsättning Mkr 1.779,1 1.533,9

Tillväxt % 16,0 18,2

Rörelseresultat  Mkr 113,0 76,2

Rörelsemarginal % 6,4 5,0

Tillgångar Mkr 1.489,7 1.347,4

Skulder Mkr 1.381,2 1.293,5

Investeringar i anl tillg  Mkr 71,1 54,0

Avskrivningar Mkr 54,0 49,0

NIBE
Element

NIBE
Villavärme
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Nyckeltal – NIBE Brasvärme  2007 2006

Nettoomsättning Mkr 874,1 931,2

Tillväxt % -6,1 59,3

Rörelseresultat  Mkr 114,8 160,6

Rörelsemarginal % 13,1 17,2

Tillgångar Mkr 942,9 764,0

Skulder Mkr 593,0 439,5

Investeringar i anl tillg  Mkr 166,6 70,7

Avskrivningar Mkr 24,2 20,1

Omsättning	och	resultat
Faktureringen uppgick till 874,1 Mkr att jäm-
föras med 931,2 Mkr för 2006, vilket innebär 
en reduktion av omsättningen med 6,1% då 
inga förvärv påverkar jämförelsen.

Rörelseresultatet uppgick till 114,8 Mkr att 
jämföras med 160,6 Mkr under 2006, vilket 
innebär en rörelsemarginal på 13,1% jämfört 
med 17,2% föregående år.

Den lägre rörelsemarginalen förklaras av 
en avsevärt lägre försäljning än förväntat, 
omfattande marknadssatsningar och produktlanseringar samt avveck-
lingskostnader för butikskonceptet Lodur inom Varde-gruppen. 

Året	i	sammandrag
Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Sverige har under året minskat 
något jämfört med föregående år men totalmarknaden befinner sig 
fortfarande på en förhållandevis hög nivå. Efterfrågan har huvudsak-
ligen drivits av en allmänt hög konsumtion, god byggnation och stort 
intresse för investeringar i det egna hemmet. Vår marknadsledande 
position har förstärkts ytterligare genom kraftfulla marknadssatsningar 
och ett stort antal produktlanseringar av Svanen-märkta produkter, 
vilka ligger helt rätt i tiden.

På de nordiska marknaderna har marknadsutvecklingen varierat. 
Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Norge har legat på en relativt 
hög nivå men med en svagare utveckling under fjärde kvartalet. Våra 
marknadsandelar fortsätter emellertid att öka och förklaras av lyckade 
produktlanseringar i kombination med ett starkt återförsäljarnät. I 
Danmark har efterfrågan minskat avsevärt medan efterfrågan i Finland 
fortsatt legat på en hög och stabil nivå.

I Tyskland har marknaden för brasvärmeprodukter minskat kraf-
tigt under året i förhållande till 2006 som dock får betecknas som ett 
exceptionellt starkt år. Den avsevärt lägre efterfrågan kan förklaras 
med momshöjning vid årsskiftet, stora lager hos återförsäljarna vid 
årets början, milt väder och lägre byggnation. Inget av dessa båda år 
representerar ett normaltillstånd för ett lands efterfrågan på brasvär-
meprodukter, varför vi bör kunna förvänta oss en mer stabil situation 
framöver. Vi har fortsatt en mycket stark position i den tyska fackhan-
deln för brasvärmeprodukter till följd av en konsekvent distributions-
strategi och kontinuerlig produktutveckling.

Våra marknadssatsningar på övriga utlandsmarknader fortsätter att 
utvecklas väl.

Såväl produktionstakten som den fasta kostnadsmassan har under 
hösten anpassats till den lägre efterfrågan.

Uppförandet av den nya produktionsanläggningen för braskaminer 
följer tidplanen och produktionen kommer successivt att startas upp 
under inledningen av 2008.

Under året har danska Varde Ovnes verksamhet genomgått omfat-
tande förändringar för att förbättra lönsamheten. Beslut har tagits 
om att f lytta tillverkningen av modellserier med stora volymer till 
nya produktionsanläggningen i Markaryd och mindre serier till 
externa leverantörer. Produktionsenheten i Danmark stängs vid halvårs-
skiftet 2008 och Varde Ovne blir därefter ett renodlat försäljnings- och 
utvecklingsbolag. 

Aktiekursutvecklingen

Genomsnittligt antal omsatta  
aktier per börsdag i tusental
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För information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2006.

KONCERNENS	UTVECKLING

Nyckeltal	 	
   2007 2006 2005 2004 2003

Tillväxt % 9,0  29,8  20,8  29,0 26,1

Rörelsemarginal % 9,8 11,2 8,1 11,6 10,3

Vinstmarginal % 8,2 10,1 7,2 11,9 9,7

Investeringar i anläggningstillgångar Mkr 404,1 526,4 375,7 305,1 350,6

Disponibla likvida medel Mkr 853,0 783,6 595,4 382,6 340,6

Rörelsekapital, inklusive kassa och bank Mkr 1.482,1 1.034,3 812,3 636,0 492,9

Räntebärande skulder/Eget kapital % 129,6 113,6 110,9 91,1 98,7

Soliditet % 34,2 32,9 33,0 35,7 35,3

Avkastning på sysselsatt kapital % 17,2 22,9 16,4 27,1 23,2

Avkastning på eget kapital % 22,6 31,3 20,4 34,8 27,6

Resultaträkning	
  Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2007 2006 2007 2006

 Nettoomsättning 5.402,5 4.958,0 2,4 2,3

 Kostnad för sålda varor -3.828,2 –3.409,0 0,0 0,0

Bruttoresultat 1.574,3 1.549,0 2,4 2,3

 Försäljningskostnader -838,2 –786,2 0,0 0,0

 Administrationskostnader -292,3 –266,4 -19,3 -17,3

 Övriga intäkter 84,2 59,6 0,8 0,0

Rörelseresultat 528,0 556,0 -16,1 -15,0

 Finansiellt netto -83,0 –54,5 194,5 111,3

Resultat efter finansiellt netto 445,0 501,5 178,4 96,3

 Skatt -130,3 –150,7 0,0 -0,3

Nettoresultat 314,7 350,8 178,4 96,0

Minoritetens andel av resultat efter skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Planenliga avskrivningar ingår med 163,7 141,0 0,1 0,1

Balansräkning	i	sammandrag	
 Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2007.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2006.12.31

 Immateriella anläggningstillgångar 732,2 670,3 0,0 0,0

 Materiella anläggningstillgångar 1.374,4 1.116,3 0,1 0,2

 Finansiella anläggningstillgångar 35,7 28,2 1.627,6 1.419,3

Summa anläggningstillgångar 2.142,3 1.814,8 1.627,7 1.419,5

 Varulager 1.344,0 1.007,9 0,0 0,0

 Kortfristiga fordringar 829,3 857,0 13,9 16,9

 Kortfristiga placeringar 0,0 4,8 0,0 0,0

 Kassa och bank 207,9 218,3 2,8 1,0

Summa omsättningstillgångar 2.381,2 2.088,0 16,7 17,9

Summa tillgångar 4.523,5 3.902,8 1.644,4 1.437,4

 Eget kapital 1.547,7 1.283,5 389,3 346,3

 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,1 0,1

 Långfristiga skulder och avsättningar  

  icke räntebärande 210,2 247,8 0,0 31,0

  räntebärande 1.866,5 1.317,8 1.161,6 971,9

 Kortfristiga skulder och avsättningar

  icke räntebärande 760,3 914,0 13,9 13,0

  räntebärande 138,8 139,7 79,5 75,1

Summa eget kapital och skulder     4.523,5 3.902,8 1.644,4 1.437,4

Data	per	aktie	*)	
   2007 2006 2005 2004 2003

Nettovinst per aktie 
(totalt 93.920.000 aktier)  kr 3,35 3,74 1,94 2,97 1,73

Eget kapital per aktie kr 16,48 13,67 10,92 9,46 7,08

Balansdagens börskurs kr 78,00 115,00 60,75 46,00 31,88

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

Förändring	i	eget	kapital	

(Mkr)  2007 2006

 Ingående eget kapital  1.283,5 1.031,0

 Utdelning till aktieägare  -108,0 – 70,4

 Marknadsvärdering av kommersiella
 valutaterminskontrakt efter avdrag för skatt  1,3 3,5

 Valutakursdifferens 1)  56,2 –26,4

 Förändring av minoritetsintresse  0,0 –5,0

 Årets vinst  314,7 350,8

Utgående eget kapital 2)  1.547,7 1.283,5

1) Valutakursdifferensens fördelning (Mkr)  2007 2006

 Omräkning av utländska dotterföretag  84,9 – 40,0

 Lån till dotterföretag  -0,2 – 1,6

 Omräkning av förvärvslån  -28,5 15,2

Summa  56,2 –26,4

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

Kassaflödesanalys
(Mkr)  2007 2006

 Kassaflöde från löpande verksamhet  439,5 489,9

 Förändring av rörelsekapital  -399,4 – 93,4

 Investeringsverksamhet  -404,1 –526,4

 Finansieringsverksamhet  343,6 221,0

 Kursdifferens i likvida medel  10,0 – 5,0

Förändring av likvida medel  -10,4 86,1
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Redovisningsprinciper	
NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Bokslutskommunikén för 2007 är upprät-
tad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har tilläm-
pats som beskrivs på sidorna 52 – 54 i årsredovisningen för 2006. De IFRS-stan-
dards som trätt i kraft under 2007 har inte haft någon påverkan på 
bokslutskommunikén. Moderbolaget redovisar enligt RR32 Redovisning för 
juridiska personer.

Granskningsrapport	
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för NIBE 
Industrier AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2007. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upp-
rätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommunike grundad 
på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard 
för översiktlig granskning (SÖG) 2410. Översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansva-
riga för f inansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna blivit 
identif ierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på 
en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har. 

Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade 
bokslutskommuniken inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 
del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbo-
lagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Markaryd 14 februari 2008
SET Revisionsbyrå AB

Willard Möller
Auktoriserad revisor

Resultaträkning	koncernen
    2007    2006   2005

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

 Nettoomsättning 1.284,8 1.247,3 1.337,2 1.533,2 1.033,8 1.066,4 1.237,6 1.620,2 1.171,8

 Rörelsekostnader -1.162,0 -1.142,5 -1.204,7 -1.365,3 – 932,9 – 967,8 –1.071,9 – 1.429,4 –1.048,8

Rörelseresultat 122,8 104,8 132,5 167,9 100,9 98,6 165,7 190,8 123,0

 Finansiellt netto -14,1 -18,6 -24,4 -25,9 –11,6 –13,2 –14,3 – 15,4 –11,4

Resultat efter finansiellt netto 108,7 86,2 108,1 142,0 89,3 85,4 151,4 175,4 111,6

 Skatt  -31,1 -23,6 -37,2 -38,4 – 26,8 – 24,8 – 45,9 – 53,2 – 33,1

Nettoresultat 77,6 62,6 70,9 103,6 62,5 60,6 105,5 122,2 78,5

Nettoomsättning	affärsområdena	
    2007   2006   2005

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

 NIBE Element 463,8 443,5 418,2 453,6 377,4 364,0 350,7 441,8 369,0

 NIBE Villavärme 661,3 717,9 717,1 763,6 478,1 573,6 661,9 841,5 577,3

 NIBE Brasvärme 189,4 125,2 230,9 328,6 192,7 141,8 237,4 359,3 234,8

 Koncernelimineringar -29,7 -39,3 -29,0 -12,6 – 14,4 – 13,0 – 12,4 –22,4 – 9,3

Koncernen  1.284,8 1.247,3 1.337,2 1.533,2 1.033,8 1.066,4 1.237,6 1.620,2 1.171,8

Rörelseresultat	affärsområdena	
   2007 2006 2005

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

 NIBE Element 36,3 27,8 24,5 24,4 19,1 19,1 20,4 17,6 – 5,5

 NIBE Villavärme 69,8 88,4 75,8 83,6 50,4 70,4 104,7 108,3 75,4

 NIBE Brasvärme 20,8 -5,7 35,8 63,9 34,4 14,5 43,7 68,0 57,8

 Koncernelimineringar -4,1 -5,7 -3,6 -4,0 – 3,0 – 5,4 – 3,1 –3,1 – 4,7

Koncernen  122,8 104,8 132,5 167,9 100,9 98,6 165,7 190,8 123,0

KVARTALSDATA

Risker	och	osäkerhetsfaktorer
NIBE Industrier är en internationell koncern med representation i ett 15-tal län-
der 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 osäkerhetsfaktorer som beskrivs i NIBE 
Industriers årsredovisning för 2006 bedöms inte några väsentliga risker eller 
osäkerheter ha tillkommit.

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

Markaryd den 14 februari 2008

Arvid Gierow 
Styrelsens ordförande

Georg Brunstam Hans Linnarson

Bill Tunbrant Gerteric Lindquist 
Verkställande direktör
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NIBE Industrier är ett internationellt värmeföretag 
som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden; 
NIBE Element, NIBE Villavärme och NIBE Brasvärme.

	 y

Visionen är att vara ett värmeföretag i världsklass.

	 y

Affärsidén är att erbjuda marknaden högkvalitativa  
och innovativa värmeprodukter. Basen för detta är 
NIBE-koncernens breda kunnande inom utveckling, 
tillverk ning och marknads föring.

NIBE	skapar	värme

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 bokslutskommuniké är sådan som 
NIBE Industrier AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om han-
del med finansiella instrument. Informationen lämnades till 
media för offentliggörande den 14 februari 2008 kl 08.30.


