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http://www.inwido.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer
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Den löpande verksamheten

Resultat före skatt

Justering för poster som inte ingår i  kassaflödet:

 Av- och nedskrivning av ti l lgångar

 Avsättningar

 Orealiserade kursdifferenser

 Realisationsresultat

- Förändringar av värde derivat

- Resultatandel från Intressebolag

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstil lgångar

Avyttring av materiella anläggningstil lgångar

Förvärv av immateriella ti l lgångar

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto 

l ikviditetspåverkan

Avyttring av finansiella ti l lgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förvärv av andel i  innehav utan bestämmande 

inflytande

Utbetald utdelning ti l l  moderbolagets ägare

Upptagna lån

Amortering av lån

Amortering av leasingskuld

Inbetald optionspremie/ konvertibla skuldebrev, eget 

kapital andel

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Valutakursdifferens i  l ikvida medel

Likvida medel vid Periodens slut





 





 



 



 
 





Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna med ett 20-tal varumärken. 

Inwido har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland 

och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido omsatte cirka 5,7 MDSEK under 2016.  

Att, genom fokus på konsumentens behov, vara den ledande förebilden i Europa inom fönster och dörrar med  

tillbehör. 

Ett bättre liv hemma.

Consumer in mind | Courage to improve | Competent people at hand

 

Cirka 74 procent av Inwidos försäljning går till konsumenter via olika försäljningskanaler. Resterande försäljning 

går till industriella aktörer som byggbolag och hustillverkare. Den röda tråden för oss är alltid slutanvändarna. Där-

för har vi en konsumentfokuserad strategi.Våra strategiska ambitioner är: 

 

Marknad - Konsumentdrivet europeiskt företag 

 Skapa ett konsumentdrivet företag med förstklassig försäljning och marknadsföring.  

 Växa med lönsamhet på/i utvalda europeiska marknader, segment och distributionskanaler. 

 

Produkter - Nya smarta produkter och koncept 

Utifrån konsumentens perspektiv utveckla nästa generations smarta och innovativa fönster- och dörrkoncept samt 

tillbehör för att kunna bidra med: 

 minskade boendeomkostnader  

 miljöanpassade produkter 

 smart design 

 ökad säkerhet 

 bättre användarvänlighet 

 

Effektivitet - Koncerneffektivitet 

 Att som en enad koncern med rätt ledarskap kunna samarbeta och utnyttja samordningsvinster för att på så sätt 

uppnå bästa möjliga operationella effektivitet. 

 Sträva efter att alltid ha de bästa människorna och kompetenserna för verksamheten. 

 

Aktierna i Inwido AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”INWI”.  
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