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Bokslutskommuniké 
januari-december 2012 

Fortsatt stabil rörelsemarginal  
Fjärde kvartalet 2012 

 Nettoomsättningen uppgick till 1 243 MSEK (1 410), en minskning med 5% justerat för valuta- och struktureffekter  

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 111 MSEK (126), inklusive jämförelsestörande poster om -7 MSEK (-2)  

 Rörelsemarginalen (EBITA), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 8,9% (8,9) 

 Resultat efter skatt uppgick till 78 MSEK (77) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 309 MSEK (380) 

 

Januari–december 2012 

 Nettoomsättningen uppgick till 4 607 MSEK (5 050), en minskning med 6% justerat för valuta- och struktureffekter 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 288 MSEK (407), inklusive jämförelsestörande poster om -70 MSEK (-69) 

 Rörelsemarginalen (EBITA), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 6,2% (8,1) 

 Resultat efter skatt uppgick till 141 MSEK (200) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 248 MSEK (546) 

 

VD Håkan Jeppsson kommenterar:   

"Inwido fortsätter att stå stabilt på en utmanande fönster- och dörrmarknad som på de flesta håll var ännu mer utmanande 

under 2012 jämfört med 2011. Att vi i detta läge överträffar föregående års operativa rörelsemarginal i fjärde kvartalet 

tycker jag visar på en motståndskraftig affärsmodell. Anledningen till att vi, med betydligt lägre volymer och tuffa 

marknadsförutsättningar, kan prestera så väl som vi gör är ett fokuserat arbete med kostnader och marginaler. Vi har 

under 2011 och 2012 gjort flera strukturella förändringar inom våra verksamheter, vilket varit utmanande. Dessa initiativ 

börjar nu ge resultat. Samtidigt arbetar vi oförtrutet med att förbättra våra erbjudanden till kunder och konsumenter, både 

när det gäller produkter och tjänster.   

Av våra segment fortsätter både Europa och Supply att utvecklas bättre än under motsvarande period i fjol. Samtliga 

europeiska marknader ökar orderingången under kvartalet och resultaten förbättras. Supply uppvisar, efter stora strukturella förändringar, en 

bra utveckling.  

På de nordiska marknaderna har vi, mer än på övriga marknader, känt av konsumenternas tveksamhet till följd av den allmänna 

ekonomiska oron. Detta påverkar framförallt volymerna men också produktmixen på ett, för oss, ofördelaktigt sätt. Framförallt har de 

vikande volymerna märkts i Sverige och Finland som är våra två individuellt största marknader. Under fjärde kvartalet har dock de 

kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar som initierats börjat ge resultat.   

Affärsklimatet var i stort oförändrat under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet på samtliga våra marknader. Om det är ett 

tecken på att nedgången bottnat ur är för tidigt att uttala sig om men orderingången stabiliserades något under andra halvåret. Under 2012 har 

vi tagit flera steg mot att stärka strategin för lönsam tillväxt. Vi har också tagit fram åtgärdsplaner för att kunna hantera en ytterligare 

försvagning i marknaden. Även om marknadsutsikterna sammantaget inte är de bästa känner jag att vi har en stärkt position på marknaden 

och god balans i vår verksamhet inför 2013.” 

 

 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

MSEK (om inget annat anges) 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 243 1 410 4 607 5 050

Rörelseresultat, EBITDA 136 154 397 541

Rörelseresultat, EBITA 111 126 288 407

Rörelseresultat, EBITA, exkl jämförelsestörande poster 117 128 358 476

Omsättningstillväxt -11,8% 1,4% -8,8% -1,9%

Rörelsemarginal, EBITDA 10,9% 10,9% 8,6% 10,7%

Rörelsemarginal, EBITA 8,9% 8,9% 6,2% 8,1%

Rörelsemarginal, EBITA, exkl jämförelsestörande poster 9,4% 9,1% 7,8% 9,4%

Avkastning på operativt kapital 7,9% 10,6% 7,9% 10,6%
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Koncernen 
Nettoomsättning och resultat fjärde kvartalet 2012 

Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 1 243 MSEK (1 410). Justerat för valuta- och struktureffekter minskade 

nettoomsättningen med 5 procent. Strukturförändringar, som omfattar avyttringen av affärsområdet Home Improvement, påverkade 

nettoomsättningen negativt med 5 procent.  

 

 
 

Under årets sista kvartal var nettoomsättningen högre eller i linje med föregående år i samtliga affärsområden med undantag för Sverige och 

Ryssland.  

Den svagare försäljningsutvecklingen i Sverige var en följd av en dämpad konsumentmarknad samt av en lägre efterfrågan från byggbolag 

och husfabriker. Den danska konsumentförsäljningen utvecklades väl under kvartalet medan industriverksamheten hade en negativ utveckling. 

I Norge fortsatte fönsterverksamheten att utvecklas i en positiv riktning medan dörrverksamheten påverkades negativt av en fortsatt hård pris- 

och konkurrenssituation. I Finland var nettoomsättningen i nivå med föregående år.   

På marknaderna utanför Norden steg nettoomsättningen jämfört med föregående år i Polen, Storbritannien och Irland. I Ryssland 

minskade nettoomsättningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år främst som en följd av det pågående arbetet med att omvandla 

verksamheten till en konsumentorienterad försäljningsorganisation.   

Orderingången under årets sista kvartal var lägre jämfört med motsvarande kvartal 2011. Koncernens orderstock vid periodens slut 

uppgick till 512 MSEK (524), 2 procent lägre jämfört med motsvarande period föregående år.  

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 111 MSEK (126) och rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 8,9 procent (8,9). Jämförelsestörande 

poster under det fjärde kvartalet 2012 uppgick till -7 MSEK (-2) och är främst relaterade till omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen 

(EBITA) justerad för jämförelsestörande poster ökade till 9,4 procent (9,1). Den förbättrade underliggande lönsamheten var främst ett resultat 

av effektivitetsförbättringar och genomförda kostnadsbesparingar. Samordningen av produktionsstrukturen inom koncernen fortlöper och 

under det senaste par åren har fabriker i Sverige, Danmark och Ryssland lagts ner. Finansiella intäkter och kostnader under det fjärde kvartalet 

uppgick till netto 1 MSEK (-11). En lägre skuldsättning och lägre räntenivåer resulterade i ett förbättrat räntenetto.  

Resultatet före skatt uppgick till 112 MSEK (107). Resultatet efter skatt uppgick till 78 MSEK (77). 
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Utsikter 

Inwidos syn på marknadsläget är i stort oförändrad jämfört med föregående delårsrapport även om det under inledningen av 2013 har kommit 

en del försiktigt positiva globala konjunktursignaler. Den fortsatt svaga ekonomiska utvecklingen skapar en avvaktande hållning bland 

konsumenterna men också en svagare efterfrågan inom industrisegmentet på Inwidos marknader. Den fortsatta osäkerheten kring konjunkturen 

gör efterfrågan i närtid svårbedömd. Sannolikt får vi räkna med att efterfrågan fortsätter att vara svag en tid framöver. I det längre perspektivet 

gör dock Inwido bedömningen att den underliggande efterfrågan på företagets produkter och tjänster är god. 

  

Analys av nettoförsäljning okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec

2012 (%) 2012 (MSEK) 2011 (%) 2011 (MSEK)

Föregående period 1 410 1 391

Organisk tillväxt -5% -70 -2% -30

Strukturförändring -5% -72 4% 59

Valutakurseffekter -2% -24 -1% -10

Innevarande period -12% 1 243 1% 1 410



3 Inwido AB | Bokslutskommuniké januari–december 2012 

 

 

 

Nettoomsättning och resultat januari-december 2012 

Nettoomsättningen under perioden januari-december uppgick till 4 607 MSEK (5 050), vilket motsvarar en minskning med 6 procent justerat 

för valuta- och struktureffekter.  

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 288 MSEK (407) och rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 6,2 procent (8,1). Rörelseresultatet 

(EBITA) justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 358 MSEK (476) och rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 7,8 procent (9,4).  

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -41 MSEK (-80).   

Resultatet före skatt uppgick till 246 MSEK (315). Resultatet efter skatt uppgick till 172 MSEK (208). 

 

Investeringar och avskrivningar 

Genomförda nettoinvesteringar under det fjärde kvartalet uppgick till -28 MSEK (-21). För perioden januari-december uppgick 

nettoinvesteringarna till 109 MSEK (-105). 

Avskrivningar under det fjärde kvartalet uppgick till 26 MSEK (36). Avskrivningar under perioden januari-december uppgick till 113 

MSEK (145). 

 

Jämförelsestörande poster 

Under det fjärde kvartalet uppgick de jämförelsestörande posterna till -7 MSEK (-2), främst hänförbart till omstruktureringskostnader. 

 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 309 MSEK (380) under det fjärde kvartalet. För perioden januari-december uppgick 

kassaflödet från den löpande verksamheten till 248 MSEK (546) främst kopplat till den svagare resultatutvecklingen. Dessutom genomfördes 

en betydande rörelsekapitaleffektivisering under 2011, vilket återspeglas i jämförelsetalet för föregående år.       

 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgick vid årets slut till 1 131 MSEK (1 371).  

Soliditeten vid årets slut uppgick till 49 procent (41) och nettoskuldsättningsgraden till 0,5 (0,6). 

Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 99 MSEK (283). Disponibla medel inklusive outnyttjade krediter uppgick till 553 

MSEK (760). 

 

Avyttring 

Den 15 maj 2012 tecknade Inwido avtal om avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Inwido Home Improvement AB till private equity-

fonden Priveq Investment Fund IV. Transaktionen genomfördes per den 15 juni 2012.  

Ställda panter och eventualförpliktelser 

Det föreligger inga väsentliga förändringar i ställda panter och eventualförpliktelser under perioden.  

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning var under kvartalet 25 MSEK (53). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 134 MSEK (171).  Resultatet 

avser i huvudsak nettot av intäkter avseende koncerngemensamma tjänster med avdrag för löner, ersättningar och räntekostnader. För perioden 

januari-december var resultatet efter skatt 112 MSEK (128).   

 

Väsentliga risker i koncern och moderbolag  

Risker beskrivs i koncernens årsredovisning för 2011. Därutöver bedöms inga väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit. 

 

Redovisningsprinciper 

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 

34, Interim Financial Reporting och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen har tillämpat samma 

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses 

koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.  

De finansiella rapporterna presenteras i SEK, avrundade till närmaste hundratusental, om inte annat anges. Som en följd av dessa 

avrundningar kan det förekomma att summan av delposterna i en eller flera rader eller kolumner inte överensstämmer med totalsumman för 

raden eller kolumnen.   

 

Granskning 

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av Inwidos revisorer. 
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Sverige  
 

Kvartal 4 

 Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 484 MSEK (526) 

 Rörelseresultatet uppgick till 59 MSEK (63), inklusive jämförelsestörande poster 

om 0 MSEK (-1)   

 Fortsatt låga volymer inom både konsument- och industrimarknad 

 Lansering av Hemmafönster i januari 2013 

 Effektivitetsåtgärder och kostnadsbesparingar börjar ge effekt 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning och marknad 

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 484 MSEK (526), vilket motsvarar en 

minskning med 8 procent.  

Försäljningsminskningen under det första halvåret fortsatte under det andra halvåret 2012, om än i en 

något långsammare takt. Efter en relativt god utveckling av försäljningen till byggbolag under det första 

halvåret kunde en lägre efterfrågan noteras inom samtliga delmarknader under sista kvartalet. De 

främsta orsakerna till den lägre efterfrågan från industrimarknaden är sannolikt en mer restriktiv 

bolånemarknad samt den fortsatta osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen. Även 

konsumentmarknaden har haft en svag utveckling som ett resultat av en fortsatt generell återhållsamhet.  

Fönstermarknaden i Sverige har uppvisat minskade volymer sex kvartal i rad, vilket har fått 

konsekvenser för resultatet. I samband med nedläggningen av produktionsenheten i Edsbyn, valde 

Inwido att lägga ner ett produktsortiment med låg efterfrågan och svag lönsamhet, vilket också syns i 

jämförelsen med motsvarande period föregående år. Under perioden januari-december uppgick 

nettoomsättningen till 1 815 MSEK (2 038), vilket motsvarar en minskning med 11 procent.  

 

ANDEL AV TOTAL NETTO- 
OMSÄTTNING   

 

FÖRDELNING KUNDER 

 

Resultat 

Rörelseresultatet (EBITA) för det fjärde kvartalet uppgick till 59 MSEK (63) och rörelsemarginalen 

(EBITA) var 12,2 procent (11,9). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 59 

(64) och rörelsemarginalen till 12,1 (12,2).  

Den negativa volymutvecklingen resulterade i ett lägre rörelseresultatet. Samtidigt har ett pågående 

fokuserat arbete med att minska kostnaderna inom verksamheten gett en positiv effekt i kvartalet i form 

av en förbättrad underliggande rörelsemarginal. 

Rörelseresultatet (EBITA) för helåret 2012 justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 181 

MSEK (293) och rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 9,9 procent (14,4).  

 

 

 

 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning, MSEK 484 526 1 815 2 038

Exkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK 59 64 181 293

Rörelsemarginal (EBITA), % 12,1% 12,2% 9,9% 14,4%

Inkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK 59 63 155 273

Rörelsemarginal (EBITA), % 12,2% 11,9% 8,6% 13,4%
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Norden 
 

Kvartal 4 

 Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 677 MSEK (708) 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 62 MSEK (84), inklusive jämförelsestörande 

poster om -7 MSEK (-5)   

 Fortsatt god lönsamhetsutveckling i Danmark  

 Förbättrad orderbok i Finland 

 Ökade fönstervolymer i Norge  

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning och marknad 

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 677 MSEK (706), motsvarande en 

minskning med 1 procent justerat för valutaeffekter.  

I Danmark redovisade Inwido en oförändrad försäljningsvolym. Försäljningen till 

konsumentmarknaden ökade delvis som en följd av att statliga subventioner för renovering 

upphörde vid årsskiftet, vilket tryckt upp efterfrågan. Samtidigt minskade försäljningen till 

industrimarknaden betydligt. Under det fjärde kvartalet minskade orderingången marginellt jämfört 

med samma period föregående år. Minskningen är framför allt relaterad till industrimarknaden. 

Försäljningen i Finland var i nivå med motsvarande kvartal föregående år med en stabil 

konsumentförsäljning och en något lägre försäljning till husfabriker. Vid periodens slut noterades 

en förbättrad orderstock jämfört med föregående år. I Norge var försäljningsutvecklingen fortsatt 

blandad med högre fönstervolymer till framför allt byggbolag. Den norska dörrmarknaden är 

fortsatt mycket konkurrensutsatt med en betydande prispress. Denna marknadssituation har 

resulterat i att Inwido valt att avveckla affärer med svag lönsamhet med minskad försäljning som 

följd.  

Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till 2 358 MSEK  

(2 406), motsvarande en minskning med 2 procent justerat för valuta- och struktureffekter. 

Sammantaget har Inwido ökat sina marknadsandelar i Danmark, Finland och Norge under året. 

 

ANDEL AV TOTAL NETTO- 
OMSÄTTNING 

 

FÖRDELNING KUNDER 

 

 

Resultat 

Rörelseresultatet (EBITA) för det fjärde kvartalet uppgick till 62 MSEK (84) och rörelsemarginalen 

(EBITA) uppgick till 9,1 procent (11,8).  

Det försämrade rörelseresultatet förklaras främst av de minskade volymerna. I Danmark ser vi en 

fortsatt positiv utveckling inom konsumentmarknaden medan resultatet minskar på industrisidan. 

Det lägre resultatet i Finland, som under föregående år uppnådde det bästa resultatet hittills, är en 

följd av minskade volymer. I Norge fortsätter marginalförbättringen på fönstersidan medan 

dörrsidans negativa utveckling drar ner totalresultatet.  

Rörelseresultatet (EBITA) för perioden januari-december uppgick till 201 MSEK (230) och 

rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 8,5 procent (9,6).  

 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning, MSEK 677 708 2 358 2 406

Exkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK 69 89 208 248

Rörelsemarginal (EBITA), % 10,2% 12,5% 8,8% 10,3%

Inkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK 62 84 201 230

Rörelsemarginal (EBITA), % 9,1% 11,8% 8,5% 9,6%
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Europa  
 

Kvartal 4 

 Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 76 MSEK (70) 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -4 MSEK (-11), inklusive jämförelsestörande 

poster om -1 MSEK (0)  

 Fortsatt tufft marknadsklimat 

 Positiv trend med väsentlig lönsamhetsförbättring  

 Ny VD för Inwido Polen  

 

 

 

 

 

Nettoomsättning och marknad 

Nettoomsättningen ökade till 76 MSEK (70) under det fjärde kvartalet, motsvarande en ökning med 9 

procent justerat för valutaeffekter.  

I Polen fortsatte den positiva försäljningsutvecklingen under det fjärde kvartalet. Inwidos ökade fokus 

på konsumentförsäljning i Polen genom egna butiker visar nu resultat och orderingången under 

kvartalet var fortsatt stark. Den positiva utvecklingen var delvis en följd av en ökad koncernintern 

försäljning men även den externa försäljningen visade en positiv utveckling. Även i Storbritannien var 

försäljningen högre jämfört med motsvarande period föregående år. En av Inwidos större återförsäljare 

har under året tappat betydande volymer i en vikande marknad men detta har till stor del kompenserats 

med nykundsförsäljning inom framför allt konsumentmarknaden. Även orderingången ökade under 

fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. I Irland kunde Inwido redovisa en 

fortsatt stabil försäljningsutveckling och orderingång under fjärde kvartalet trots den fortsatt svaga 

efterfrågan inom både konsument- och industrimarknaden.  I Ryssland fortsätter Inwido arbetet med 

omställningen till en renodlad försäljningsorganisation. Efter nedläggningen av fabriken i Murmansk 

har Inwido fokuserat på att utveckla sitt nätverk av återförsäljare i kombination med 

konsumentorienterade marknadsaktiviteter. Försäljningen under kvartalet var något lägre jämfört med 

motsvarande period föregående år.  

Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till 267 MSEK (268), i stort oförändrat 

justerat för valutaeffekter.  

 

ANDEL AV TOTAL NETTO- 
OMSÄTTNING 

 

FÖRDELNING KUNDER 

 

Resultat 

Rörelseresultatet (EBITA) för det fjärde kvartalet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -4 

MSEK (-11) och rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till -4,9 procent (-15,7). Den positiva 

försäljningsutvecklingen tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar har bidragit till det 

förbättrade resultatet under kvartalet. Samtliga europeiska marknader redovisade ett förbättrat resultat.  

Rörelseresultatet (EBITA) för perioden januari-december uppgick till -16 MSEK (-70) och 

rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till -6,0 procent (-26,3).  

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning, MSEK 76 70 267 268

Exkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK -3 -11 -13 -39

Rörelsemarginal (EBITA), % -4,4% -16,1% -4,9% -14,4%

Inkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK -4 -11 -16 -70

Rörelsemarginal (EBITA), % -4,9% -15,7% -6,0% -26,3%
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Supply 
 

Kvartal 4 

 Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 120 MSEK (218) 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 9 MSEK (10) inklusive jämförelsestörande 

poster om 0 MSEK (4)   

 En fördelaktig försäljningsmix och effektiviseringsåtgärder ger väsentligt 

förbättrad lönsamhet för affärsområdet Supply 

 Home Improvement avyttrades i juni  

  

 

 
 

 

Nettoomsättning och marknad 

Nettoomsättningen inom affärsområde Supply uppgick till 120 MSEK (125) under det fjärde kvartalet.  

Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till 457 MSEK (452).  

Under andra kvartalet 2012 tecknade Inwido avtal om avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget 

Inwido Home Improvement AB till private equity-fonden Priveq Investment Fund IV. Transaktionen 

genomfördes per den 15 juni.  

 

ANDEL AV TOTAL NETTO- 
OMSÄTTNING 

 

FÖRDELNING KUNDER 

 

Resultat 

Rörelseresultatet (EBITA) för det fjärde kvartalet inom affärsområde Supply uppgick till  

9 MSEK (1) och rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 7,5 procent (0,8).  

Det förbättrade rörelseresultat (EBITA) jämfört med motsvarande period föregående år beror främst 

på en mer fördelaktig försäljningsmix samt genomförda effektiviseringsåtgärder.   

Rörelseresultatet (EBITA) för perioden januari-december inom affärsområde Supply uppgick till 31 

MSEK (3) och rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 6,8 procent (0,7).  

 

 

 

 

 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning, MSEK 120 218 588 728

(Varav Supply) (120) (125) (457) (452)

Exkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK 9 6 42 29

(Varav Supply) (9) (1) (31) (3)

Rörelsemarginal (EBITA), % 7,5% 2,6% 7,1% 4,0%

(Varav Supply) (7,5%) (0,8%) (6,8%) (0,7%)

Inkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat (EBITA), MSEK 9 10 42 29

(Varav Supply) (9) (1) (31) (3)

Rörelsemarginal (EBITA), % 7,5% 4,5% 7,1% 4,0%

(Varav Supply) (7,5%) (0,8%) (6,8%) (0,7%)
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Nyckeltal 
 

 
 

 
 

 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

MSEK (om inget annat anges) 2012 2011 2012 2011

Resultatmått

Nettoomsättning 1 243 1 410 4 607 5 050

Bruttoresultat 286 330 1 019 1 130

Rörelseresultat, EBITDA 136 154 397 541

Rörelseresultat, EBITA 111 126 288 407

Rörelseresultat, EBITA, exkl jämförelsestörande poster 117 128 358 476

Rörelseresultat, EBIT 111 117 288 395

Marginalmått

Bruttomarginal 23,0% 23,4% 22,1% 22,4%

Rörelsemarginal, EBITDA 10,9% 10,9% 8,6% 10,7%

Rörelsemarginal, EBITA 8,9% 8,9% 6,2% 8,1%

Rörelsemarginal, EBITA, exkl jämförelsestörande poster 9,4% 9,1% 7,8% 9,4%

Rörelsemarginal, EBIT 8,9% 8,3% 6,2% 7,8%

Kapitalstruktur

Nettoskuld 1 131 1 371 1 131 1 371

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,6 0,5 0,6

Räntetäckningsgrad, ggr 11,3 8,3 4,2 4,1

Eget kapital 2 367 2 227 2 367 2 227

Soliditet 49% 41% 49% 41%

Sysselsatt kapital 3 789 3 904 3 789 3 904

Operativt kapital 3 666 3 599 3 666 3 599

Avkastningsmått

Avkastning på eget kapital 7,4% 9,2% 7,4% 9,2%

Avkastning på sysselsatt kapital 8,4% 10,1% 8,4% 10,1%

Avkastning på operativt kapital 7,9% 10,6% 7,9% 10,6%

Avkastning på operativt kapital, exkl jämförelsestörande 

poster 9,9% 12,5% 9,9% 12,5%

Nettoomsättning per segment

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

MSEK 2012 2011 2012 2011

Sverige 484 526 1 815 2 038

Norden 677 708 2 358 2 406

Europa 76 70 267 268

Supply 120 218 588 728

Internförsäljning -114 -112 -422 -390

Totalt 1 243 1 410 4 607 5 050

Rörelseresultat per segment (EBITA), exkl jämförelsestörande poster

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

MSEK 2012 2011 2012 2011

Sverige 59 64 181 293

Norden 69 89 208 248

Europa -3 -11 -13 -39

Supply 9 6 42 29

Moderbolag -16 -19 -60 -54

Totalt 117 128 358 476
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Kvartalsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nettoomsättning och resultat

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

MSEK (om inget annat anges) 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010

Nettoomsättning 1 243 1102 1258 1005 1410 1290 1351 1000 1391

Exkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat, EBITA 117 117 120 3 128 154 163 32 143

Rörelsemarginal, EBITA 9,4% 10,6% 9,6% 0,3% 9,1% 11,9% 12,0% 3,2% 10,3%

Inkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat, EBITA 111 130 66 -20 126 99 151 32 84

Rörelsemarginal, EBITA 8,9% 11,8% 5,3% -1,9% 8,9% 7,7% 11,2% 3,2% 6,0%

Nettoomsättning per segment

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

MSEK 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010

Sverige 484 416 521 395 526 455 616 421 600

Norden 677 611 608 462 708 673 586 439 638

Europa 76 74 62 56 70 69 70 59 77

Supply 120 108 178 182 218 219 160 150 149

Internförsäljning -114 -106 -112 -89 -112 -126 -82 -70 -74

Totalt 1 243 1102 1258 1005 1 410 1290 1351 1000 1 391

Rörelseresultat per segment (EBITA), exkl jämförelsestörande poster

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

MSEK 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010

Sverige 59 44 62 16 64 61 120 47 101

Norden 69 75 63 2 89 94 59 5 67

Europa -3 2 -5 -6 -11 -9 -7 -10 -15

Supply 9 9 14 10 6 14 6 4 7

Moderbolag -16 -12 -13 -19 -19 -6 -15 -14 -16

Totalt 117 117 120 3 128 154 163 32 143

Rörelsemarginal per segment (EBITA), exkl jämförelsestörande poster

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

% 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010

Sverige 12,1 10,6 11,8 4,2 12,2 13,4 19,5 11,2 16,8

Norden 10,2 12,2 10,4 0,4 12,5 14,0 10,1 1,2 10,5

Europa -4,4 2,5 -8,4 -11,4 -16,1 -13,5 -10,7 -17,7 -20,0

Supply 7,5 8,0 7,7 5,7 2,6 6,2 4,0 2,4 4,9

Totalt 9,4 10,6 9,5 0,3 9,1 11,9 12,0 3,2 10,3
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Rapport över totalresultat för koncernen 
 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 1 242,9 1 409,7 4 607,4 5 050,1

Kostnad för sålda varor -956,7 -1 079,2 -3 588,7 -3 920,2

Bruttoresultat 286,2 330,5 1 018,8 1 129,9

Övriga rörelseintäkter 1,6 5,3 13,4 13,4

Försäljningskostnader -101,3 -119,7 -421,0 -437,8

Administrationskostnader -68,7 -90,2 -248,4 -288,9

Forsknings- och utvecklingskostnader -4,7 -4,1 -17,5 -15,6

Övriga rörelsekostnader* -2,4 -4,6 -58,6 -8,0

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat -0,1 0,3 1,0 2,2

Rörelseresultat 110,5 117,4 287,6 395,3

Finansiella intäkter 11,8 3,7 36,7 22,6

Finansiella kostnader -10,8 -14,6 -78,0 -102,6

Finansnetto 1,0 -10,9 -41,3 -80,0

Resultat före skatt 111,5 106,5 246,3 315,3

Skatt -33,9 -29,7 -74,0 -107,0

Resultat efter skatt 77,6 76,8 172,4 208,3

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser, utländska verksamheter 26,5 -38,2 -31,6 -8,2

Totalt resultat efter skatt 104,0 38,7 140,8 200,1

Resultat efter skatt hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 76,6 76,9 170,8 208,1

Innehav utan bestämmande inflytande 1,0 -0,1 1,6 0,2

Övrigt totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 103,1 39,0 139,7 200,0

Innehav utan bestämmande inflytande 1,0 -0,3 1,1 0,1

* Not 1
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Rapport över finansiell ställning i koncernen 
 

 
 

  

31 dec 31 dec

Belopp i MSEK 2012 2011

TILLGÅNGAR

Goodw ill 2 903,5 3 154,9

Övriga immateriella anläggningstillgångar 25,0 17,5

Materiella anläggningstillgångar 599,6 633,9

Andelar i intresseföretag och joint ventures 5,3 5,0

Finansiella placeringar 26,2 26,0

Övriga långfristiga fordringar 65,5 70,3

Summa anläggningstillgångar 3 625,1 3 907,6

Fordringar på koncernföretag 76,3 187,0

Varulager 416,0 473,5

Kundfordringar 450,4 505,5

Övriga fordringar 116,2 120,1

Likvida medel 98,7 282,7

Summa omsättningstillgångar 1 157,7 1 568,7

SUMMA TILLGÅNGAR 4 782,8 5 476,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 362,8 2 223,6

Innehav utan bestämmande inflytande 4,4 3,6

Summa eget kapital 2 367,2 2 227,2

Räntebärande skulder 1 028,6 1 333,5

Icke räntebärande avsättningar 85,5 113,1

Icke räntebärande skulder 9,2 9,5

Summa långfristiga skulder 1 123,5 1 456,1

Skulder till koncernföretag 168,6 304,2

Räntebärande skulder 224,1 343,5

Icke räntebärande avsättningar 31,3 55,5

Icke räntebärande skulder 868,1 1 090,0

Summa kortfristiga skulder 1 292,1 1 793,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 782,8 5 476,4
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Rapport över förändringar i koncernens       
eget kapital  

  

jan-dec jan-dec

Belopp i MSEK 2012 2011

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Ingående balans 2 223,6 2 313,9

Summa totalresultat 139,2 200,0

Övriga förmögenhetsförändringar 0,0 11,2

Utdelning 0,0 -301,4

Aktieägartillskott 76,2 187,0

Lämnade koncernbidrag -103,5 -253,7

Skatt hänförlig till koncernbidrag 27,3 66,7

Utgående balans 2 362,8 2 223,6

Innehav utan bestämmande inflytande

Ingående balans 3,6 26,1

Summa totalresultat 1,4 0,2

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 0,0 -20,9

Utdelning -0,9 -2,0

Övriga förmögenhetsförändringar 0,3 0,2

Utgående balans 4,4 3,6

Summa eget kapital, utgående balans 2 367,2 2 227,2
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Rapport över kassaflöden för koncernen 

 

  

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 111,5 106,5 246,3 315,3

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

 Av- och nedskrivning av tillgångar 26,5 36,4 112,8 145,3

 Avsättningar -3,8 -7,5 -24,2 26,5

 Orealiserade kursdifferenser 59,3 -1,2 -5,1 0,9

 Realisationsresultat -0,2 0,7 44,8 -0,4

 Förändring avsättning syntetisk option -13,2 -5,2 -13,2 -5,2

 Förändring av värde derivat -0,4 1,0 -0,4 3,9

Resultatandel från intressebolag 0,1 -0,3 -0,8 -1,9

Betald inkomstskatt -9,3 -3,4 -23,3 -15,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 170,5 127,0 336,9 469,4

Förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 48,5 89,5 5,4 52,2

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 122,4 177,8 3,4 -6,8

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -32,9 -14,1 -97,8 31,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 308,5 380,1 248,0 546,5

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar i immateriella och materiella 

anläggningstillgångar -30,8 -21,6 -84,2 -78,0

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan 0,0 0,0 0,0 -27,2

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan 0,0 0,0 190,5 0,0

Förändring i f inansiella anläggningstillgångar 2,8 0,1 2,9 0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28,0 -21,4 109,3 -104,7

Finansieringsverksamheten

Utdelning till aktieägare i moderbolaget 0,0 0,0 0,0 -301,4

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -0,9 -2,0 -0,9 -2,0

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 -9,7

Ökning (+)/Minskning (-) av upplåning -417,6 -162,9 -540,3 -361,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -418,5 -164,9 -541,2 -674,7

Periodens kassaflöde -138,0 193,8 -183,9 -232,9

Likvida medel vid periodens början 235,4 88,7 282,7 517,2

Valutakursdifferens i likvida medel 1,4 -1,8 -0,1 -1,6

Likvida medel vid periodens slut 98,7 280,7 98,7 282,7
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Resultaträkning för moderbolaget 

 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat 

 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 25,3 52,6 55,8 52,6

Bruttoresultat 25,3 52,6 55,8 52,6

Administrationskostnader -15,9 -18,9 -61,9 -58,2

Övriga rörelseintäkter 66,2 0,4 85,6 1,0

Övriga rörelsekostnader 0,2 -0,7 -1,1 -1,0

Rörelseresultat 75,8 33,4 78,4 -5,6

Resultat från finansiella poster:

Resultat från andelar i koncernföretag -48,7 -48,6 -48,7 -62,6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 161,7 291,5 145,2 308,1

Räntekostnader och liknande resultatposter 0,7 -23,2 -15,5 -46,4

Resultat efter finansiella poster 189,5 253,2 159,4 193,4

Skillnad mellan avskrivning enligt plan och bokförda

avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 189,5 253,2 159,4 193,4

Skatt -55,4 -82,7 -47,1 -65,9

Periodens resultat 134,2 170,5 112,3 127,5

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Belopp i MSEK 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat 134,2 170,5 112,3 127,5

Periodens övrigt totalresultat

Erhållna koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt avseende komponenter i övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens totalresultat 134,2 170,5 112,3 127,5
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Balansräkning för moderbolaget 

 

 

Sammandrag avseende förändringar i       
moderbolagets eget kapital 

 

  

31 dec 31 dec

Belopp i MSEK 2012 2011

TILLGÅNGAR

Inventarier 0,3 0,4

Andelar i koncernföretag 1 892,5 1 787,9

Fordringar på koncernföretag 538,0 630,4

Fordringar på intresseföretag 1,0 0,0

Andra långfristiga fordringar 8,0 7,4

Summa anläggningstillgångar 2 439,8 2 426,1

Fordringar på koncernföretag 76,3 186,9

Övriga fordringar 0,1 2,7

Likvida medel 0,0 159,2

Summa omsättningstillgångar 77,3 348,9

SUMMA TILLGÅNGAR 2 517,0 2 775,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 646,4 1 534,1

Summa eget kapital 1 646,4 1 534,1

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 0,0 0,0

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Skulder till koncernföretag 525,6 596,6

Räntebärande skulder 113,3 130,2

Icke räntebärande avsättningar 0,0 0,0

Övriga skulder 12,5 28,2

Summa långfristiga skulder 651,4 755,0

Skulder till koncernföretag 168,6 304,2

Räntebärande skulder 9,2 47,3

Icke räntebärande skulder 41,4 134,3

Summa kortfristiga skulder 219,3 485,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 517,0 2 775,0

 

Belopp i MSEK 2012 2011

Ingående eget kapital 1 534,1 1 708,0

Lämnade koncernbidrag -103,5 -253,7

Skatt hänförlig till koncernbidrag 27,3 66,7

Aktieägartillskott 76,2 187,0

Utdelning till aktieägare 0,0 -301,4

Periodens totalresultat 112,3 127,6

Utgående eget kapital 1 646,4 1 534,2
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Not 1 Avyttring av verksamhet 

Den 15 maj 2012 ingick Inwido avtal om att avyttra samtliga aktier i dotterbolaget Inwido Home Improvement AB till private equity-fonden 

Priveq Investment Fund IV. Försäljningen slutfördes den 15 juni. Verksamheten har ca 80 anställda och omsättningen 2011 uppgick till 274 
MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) om 25,8 MSEK.  

Nettoköpeskillingen uppgick till 188 MSEK. En förlust före skatt redovisades på 51 MSEK i koncernen. Förlusten redovisat som övriga 

rörelsekostnader i koncernen och som finansiell kostnad i moderbolaget. 

 

 

 
 

 

 

15 juni

Belopp i MSEK 2012

Avyttrade tillgångar och skulder

Materiella anläggningstillgångar 0,8

Varulager 45,8

Kundfordringar och övriga fordringar 58,9

Likvida medel 1,0

Uppskjuten skatteskuld -3,4

Leverantörsskulder och övriga skulder -58,3

Nettotillgångar och skulder 44,9

Erhållen köpeskilling i likvida medel 188,0

Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -1,0

Påverkan på likvida medel 187,0
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Finansiella definitioner 

Resultatmått   

Bruttoresultat Nettoomsättning med avdrag för kostnad sålda varor. 

Rörelseresultat (EBITDA) Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, De-
preciation and Amortisation). 

Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskriv-
ning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella 
tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv (Earnings Be-
fore Interest, Tax and Amortisation). 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. 

Marginalmått   

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning under perioden. 

Rörelsemarginal (EBITDA) Rörelseresultat (EBITDA) i procent av nettoomsättning under perioden. 

Rörelsemarginal (EBITA) Rörelseresultat (EBITA) i procent av nettoomsättning under perioden. 

Rörelsemarginal (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättning under perioden. 

Kapitalstruktur   

Nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar minus räntebärande 
tillgångar inklusive likvida medel. 

Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital. 

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finan-
siella kostnader. 

Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av 
balansomslutning. 

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande avsättningar och skul-
der. 

Operativt kapital Balansomslutning minskad med likvida medel och andra räntebärande 
tillgångar och minskad med icke räntebärande avsättningar och skulder. 

Avkastningsmått
1
   

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av 
genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande infly-
tande. 

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genom-
snittligt sysselsatt kapital. 

Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt operativt kapital. 

1
 Avkastningsmåtten är baserade på rullande 12 månader.  
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Om Inwido 
 

 

 

Inwido är norra Europas största leverantör av innovativa miljövänliga fönster- 

och dörrlösningar.  

Inwido har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, 

Storbritannien och Irland samt exporterar till ett stort antal länder.  

Verksamheten är indelad i fyra segment: Sverige, Norden, Europa samt 

Supply. 

Inwido har cirka 3 100 anställda och omsatte under 2012 4,6 miljarder kronor. 

Huvudkontoret är placerat i Malmö. 

 

 

 

 

 

 

Inwido tillverkar och säljer fönster och dörrar under ett tjugotal varumärken. Inwido riktar fokus mot både konsument- och industrimarknaden 

och uppnår därmed en bred marknadstäckning. Under 2012 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala 

omsättningen medan försäljningen till industrimarknaden svarade för resterande 30 procent.  

 

Konsumentmarknaden domineras av försäljning till renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Försäljningen till industrikunderna, 

såsom större byggbolag och husfabriker, sker vanligtvis enligt ramavtal eller genom större volymer för specifika byggprojekt. 

 

Inwidos huvudägare är private equity-konglomeratet Ratos, noterat på Stockholmsbörsen. Ratos fokuserar på investeringar i onoterade bolag i 

de nordiska länderna. Ratos äger omkring 97 procent av Inwido, medan ledande befattningshavare inom Inwido innehar resterande cirka 3 

procent. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk information 
Ekonomisk kalender   

Delårsrapport januari-mars 2013, 8 maj 2013  

Delårsrapport januari-juni 2013, 15 augusti 2013  

Delårsrapport januari-september, 8 november 2013  

 

Kontakt 

Håkan Jeppsson, VD och koncernchef  

Telefon 070-550 1517 eller 010-451 45 51, e-post: hakan.jeppsson@inwido.com  

Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör  

Telefon 070-324 3190 eller 010-451 45 52, e-post: peter.welin@inwido.com 

 

Inwido AB 

Engelbrektsgatan 15 

211 33 Malmö 

Org. nr 556633-3828 

Tel 010-451 45 50 

Fax 010-451 45 60 

E-post info@inwido.com 


