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Nettoomsättningen uppgick till 1 564 Mkr (1 911)
Resultat efter skatt uppgick till 49 Mkr (111)
Resultat per aktie var 5,44 kr (12,33)   
Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (134)
Rörelsemarginalen uppgick till 3,6% (7,0)
Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 222 Mkr (106)
Stark orderingång och ökad produktion av årsmodell 2021
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KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt 
campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria och KAMA Fritid. Med starka 
varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. 
KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör 
och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. KAMA Fritid är nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och 
husbilsbranschen. 
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Kvartal 1-3 2020

Nuläget  
Även om Covid-19 fortsatt präglat samhället, marknaden och 
ekonomin har våra återförsäljare upplevt ett ökat intresse för 
hållbara semesterformer. Initialt innebar det ökade intresset främst 
en högre efterfrågan på begagnade och billigare husvagnar och 
husbilar för att därefter även omfatta premium-vagnar och bilar. 

Det allt större intresset för hållbara semesterformer passar 
husvagnar, husbilar och fritidstillbehör väl. Trenden leder till att nya 
kunder fortsätter att upptäcka vår kompletta produktportfölj.

Vår bedömning är fortsatt att situationen rörande Covid-19 kan 
få en betydande påverkan på KABE Groups verksamhet, främst 
vad gäller potentiella svårigheter att få tillgång till råmaterial och 
komponenter.

Stark orderingång och ökad produktion
Vi har tagit vara på den nergång i efterfrågan på husbilar som varit 
och allokerat resurser till att utveckla nya produkter. Denna stra-
tegi har visat sig framgångsrik då efterfrågan och orderingången 
på KABE och Adrias produkter är högre än föregående år. Det 
innebär att vi kommer öka produktionsvolymerna för att möta en 
stigande efterfrågan och samtliga 60 medarbetare vilka varslades 
i våras har erbjudits återanställning. Idag söker vi aktivt efter nya 
medarbetare.  

Tredje kvartalet
Det tredje kvartalet blev omsättnings- och resultatmässigt ett 
svagare kvartal. Detta är relaterat till problem i KABEs produktion 
samt en förskjutning av leveranser från Adria-fabriken i Slovenien. 
KABEs produktion har mött stora utmaningar relaterat till de 
smittskyddsåtgärder som införts till följd av Covid-19 vilket avse-
värt påverkat planering och bemanning. Sammanfattningsvis har 
vidtagna åtgärder visats sig vara effektiva gällande att skydda våra 
anställda, samarbetspartners och kontinuiteten i verksamheten. 

Aktuell marknadssituation  
Under perioden har husvagnsmarknaden i Norden vuxit med 
c:a 5% samt marknaden för husbilar med c:a 2 %. KABE Group-
koncernens marknadsandel i Sverige, Norge och Finland uppgick 
till c:a 42 % (42) för husvagnar och c:a 17% (14) för husbilar. 

Att notera är att den officiella statistiken från Husvagnsbranschens 
riksförbund trots rådande starka ”hemester”-trend visar en 
minskning av husbilsregistreringarna i Sverige med c:a 2 %. 
Avvikelsen hänförs till det bonus malus system och efterföljande 
WLTP, som innebär en höjd skatt på nya husbilar under de första 
tre åren. Regeringen har dock givit Skatteverket i uppdrag att 
utreda förmånligare villkor för husbilar. Utredningen redovisades 
till Finansdepartementet den 28 februari och innebar kortare 
karenstider för avställning av fordon. Förslaget beräknas träda i 
kraft våren 2021 och innebär möjligheten till en väsentligt minskad 
skattekostnad för ägare av nya husbilar, vilket borde påverka 
efterfrågan positivt. 

Marknaden för Vans har under flera år utvecklats positivt i 
Centraleuropa och efterfrågan har under senare år ökat även på 
den skandinaviska marknaden.

Produkt- och modellsortiment

KABE
För att stärka koncernens marknadsposition i premiumsegmentet 
för husbilar har KABE fortsatt att utveckla och lansera husbilsmo-
deller baserade på Mercedes-chassin. Särskilt väl har den under 
2020 nya halvintegrerad husbilen på Mercedes-chassi mottagits. 

KABE har under 2020 fortsatt att utveckla och lanserat en ny 
årsmodell av den Van (mindre husbil) på Mercedes Sprinter-chassi 
som initialt lanserades 2019. KABEs Van skiljer sig en hel del från 
andra Vans som finns på marknaden då den är byggd för ett aktivt 
användande även under vinterhalvåret. 

Adria
Adrias produktsortiment har visat sig passa väl under rådande 
”hemestertrend”. Adria har för första gången under 2020 blivit det 
sammanlagt största varumärket i Sverige, Norge och Finland för 
både husvagnar och husbilar. Särskilt väl har de nya husvagns-
modellerna av Adora och husbilsmodellerna Coral och Matrix 
mottagits av marknaden. 

Adria fortsätter att utveckla produktportföljen av Vans (mindre 
husbilar) och har idag ett brett modellutbud.

Sun Living
Efterfrågan av instegsvarumärket Sun Livings husbilar och Vans 
fortsätter att öka och uppdateringarna av produktportföljen har 
tagits väl emot av marknaden.

Affinity  
Under slutet av 2019 har KABE Group genom ett nybildat dotter-
bolag i Polen (80 % ägs av KABE AB och 20 % av ledningen i 
Polen) utvecklat Vans på Fiat-chassier. Detta för att bredda koncer-
nens produktportfölj. 

Varumärket, vilket lanserades under januari 2020, benämns 
Affinity by KABE och innefattar nyutvecklade modeller av Vans 
för den skandinaviska och europeiska marknaden. Lanseringen 
av Affinity by KABE har väckt bra intresse från marknaden och 
leveranser sker enligt plan.

KAMA Fritid  
Vårt utbud av fritidstillbehör är mycket uppskattat av slutkonsu-
ment. Detta har lett till att KAMA Fritids försäljning av fritidsartiklar 
ökat och verksamheten visar en genomgående positiv trend. 
Efterfrågan är även initialt fortsatt stark in i fjärde kvartalet.

Framtidsutsikter 
Genom vår kompletta produktportfölj kommer vi kunna befästa 
och utveckla vår starka marknadsposition i Norden. Målsättningen 
är att koncernen långsiktigt ska ha en marknadsledande position, 
inom varje pris- och produktsegment för husvagnar och husbilar. 
Vi är övertygade om att trenderna inom Mobile Living är fortsatt 
positiva och att ett ökat intresse för hållbara semesterformer är 
här för att stanna. 

Med vår starka marknadsposition, finansiella ställning, kompletta 
produktportfölj och höga inneboende innovationstakt står KABE 
Group väl rustad för att möta nya kunder och vi är fullt fokuserade 
på att följa vår strategiska inriktning att bygga en starkare, bredare 
och mer internationellt KABE Group.
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KABE-koncernen i siffror
2020

Kvartal 1-3
2019

Kvartal 1-3
2019
Helår

okt 2019- 
sep 2020

Omsättning Mkr 1 564 1 911 2 358 2 011

Bruttoresultat Mkr 174 264 311 221

Bruttomarginal % 11,1 13,8 13,2 11,0

Rörelseresultat Mkr 57 134 137 60

Rörelsemarginal % 3,6 7,0 5,8 3,0

Vinstmarginal % 3,1 5,8 5,0 2,8

Resultat per aktie kr 5:44 12:33 13:11

Soliditet % 68 64 67

Aktiekurs på balansdagen* kr 162 138 144

Medelantalet anställda antal 568 609 607

*det finns ingen utspädningseffekt i antalet aktier

Nettoomsättning och resultat
Tredje kvartalet 2020

Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 446 Mkr (514).

Den minskade omsättningen är relaterat till problem i KABEs 
produktion (se nedan) samt en förskjutning av leveranser från 
Adria-fabriken i Slovenien vilket medfört att färre enheter under 
kvartalet levererats till återförsäljarna. KAMA Fritids försäljning av 
fritidsartiklar fortsätter att vara god och har ökat med c:a 19 Mkr i 
jämförelse med föregående år.

Rörelseresultat och rörelsemarginal
Rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr (29). Rörelsemarginalen 
uppgick till 3,1 % (5,6). De smittskyddsåtgärder som införts till 
följd av Covid-19-pandemin har inneburit utmaningar relaterat 
till bemanning. Detta har påverkat produktiviteten negativt och 
har tillsammans med introduktionen av de nya modellerarna av 
husvagnar och husbilar varit utmanande för organisationen.

Statligt stöd med påverkan på resultatet uppgick till 0 Mkr.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 0 Mkr (-1). Resultatandelar i intressebo-
lag uppgick till 3 Mkr (4). Resultatandelarna från det engelska 
intressebolaget Coachman Group Limited där KABE Group är 
delägare till 21,5 % utgör majoriteten av resultatandelen. 

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17 Mkr 32).  

Periodens resultat
Resultatet efter skatt uppgick till 14 Mkr (26). 

Nettoomsättning och resultat
Januari - september 2020

Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 564 Mkr (1 911). 

Den minskade omsättningen är relaterad till problem i KABEs 
produktion och förskjutning av leveranser från Adria i Slovenien 
på grund av pandemin. Under första halvåret är minskningen 
också hänförbar till den vikande svenska husbilsmarkanden 
(bonus malus). 

KAMA Fritids försäljning av fritidsartiklar fortsätter att vara god 
och har ökat med c:a 37 Mkr i jämförelse med föregående år.

Rörelseresultat och rörelsemarginal
Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (134). Rörelsemarginalen 
uppgick till 3,6 % (7,0). 

Rörelseresultatet har påverkats av valutakursförluster -15 Mkr 
(-9). Koncernen använder valutaterminer för att säkra en del av 
sin kassaflödesexponering. Verksamheten har under första halv-
året även påverkats av extra kostnader relaterat till färdigstäl-
lande av sedan tidigare ej kompletta enheter. Detta till följd av 
leveransproblem från leverantörer under tidigare perioder. 

De smittskyddsåtgärder som införts till följd av Covid-19-pan-
demin har inneburit utmaningar, främst relaterat till bemanning. 
Detta har påverkat produktiviteten negativt och har tillsammans 
med introduktionen av de nya modellerarna av husvagnar och 
husbilar varit utmanande för organisationen. Statligt stöd med 
påverkan på resultatet uppgick till 8 Mkr.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 0 Mkr (-1). Resultatandelar i intressebo-
lag uppgick till 4 Mkr (6). 

Det är främst resultatandelarna från det engelska intressebo-
laget Coachman Group Limited som påverkat resultatet. KABE 
Group är delägare till 21,5 % av Coachman Group Limited. På 
grund av Storbritanniens omfattande nedstängning till följd av 
pandemin har Coachman Group Limited under april-maj tvingats 
stänga sin produktionsanläggning. Anläggningen öppnades åter 
under juni med fullt kapacitetsnyttjande.

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 61 Mkr (139).  

Periodens resultat
Resultatet efter skatt uppgick till 49 Mkr (111). 
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Adria 
Vid jämförelse mot föregående år har omsättningen under 
 perioden minskat och uppgår till 568 Mkr (799). Adria har en 
fortsatt mycket stark position på den nordiska marknaden och 
blev under 2019 sammantaget det mest sålda fabrikatet för 
både  husvagnar och husbilar i Sverige, Norge och  Finland. 
 Minskningen första halvåret är främst hänförbar till den  vikande 
svenska husbilsmarknaden (bonus malus). För det senaste kvar-
talet är  omsättningsminskningen främst hänförbar till en förskjut-
ning av leveranser från Adria fabriken i Slovenien.

Adria – Husvagnar
Adria är sedan flera år ett av de största varumärkena på den 
svenska marknaden. I Sverige uppgick Adrias marknadsandel till 
28 % (28). 

Adria – Husbilar 
Marknadsandelen i Sverige uppgick till 19 %. Adria är sedan 
flera år det mest sålda husbilsfabrikatet i Norden och stärker sin 
position ytterligare genom lanseringen av de nya sedan tidigare 
mycket populära modellerna av Coral och Matrix. Försäljningen 
av Adrias instegsvarumärke Sun Living fortsätter att  etable ras 
hos flera återförsäljare. Försäljningen av de nyutvecklade 
 modellerna av Adria Vans (mindre husbil) följer fortsatt trenden 
och fortsätter att öka i omfattning.

Affinity 
För att stärka koncernens marknadsposition i Van-segmentet har 
nyutvecklade modeller av Vans tagits fram i vår fabrik i Polen, för 
den skandinaviska och europeiska marknaden. Lanseringen av 
modellerna genomfördes i januari 2020. Lanseringen av Affinity 
by KABE har väckt bra intresse från marknaden och leveranser 
sker enligt plan.

SEGMENT – TILLBEHÖR

KAMA Fritid
Vid jämförelse mot föregående år har omsättningen under 
 perioden ökat och uppgick till 260 Mkr (223). Det ökade 
 intresset för hållbara semesterformer har lett till en ökad 
 totalmarknad av fritidsfordon vilket positivt påverkar KAMA 
Fritids försäljning. Efterfrågan och ordervolym är initialt fortsatt 
stark in i fjärde kvartalet.

Nyregistreringen av husvagnar i Norden för samtliga märken 
uppgick för perioden till totalt 8 538 (8 099) husvagnar vilket 
är 5 % högre än föregående år. Nyregistreringen av husbilar i 
Norden för samtliga varumärken uppgick för perioden till totalt 
8 652 (8 506) husbilar vilket är en ökning med 2 % jämfört med 
föregående år.

SEGMENT – HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

KABE 
Vid jämförelse mot föregående år har omsättningen under  
perioden minskat och uppgår till 691 Mkr (850). Minskningen 
första halvåret är främst hänförbar till den vikande svenska hus-
bilsmarknaden (bonus malus). För det senaste kvartalet är utma-
ningarna i KABEs produktion starkt bidragande till minskningen.

KABE – Husvagnar
I Sverige uppnådde KABE en marknadsandel på 22 % (24). 
Försäljningen av husvagnar är stabil och intresset är stort för 
KABEs premiummodeller. Våra återförsäljare har upplevt ett ökat 
intresse för hållbara semesterformer tillsammans med den  
rådande ”hemester”-trenden. KABEs marknadsandel på 
 husvagnsmarknaden var under föregående år på en historiskt 
hög nivå. 

KABE – Husbilar 
Marknadsandelen i Sverige uppgick till 8 %. KABE arbetar aktivt 
med marknadsaktiviteter och modellurval för att öka marknads-
andelar i segmentet exklusiva husbilar. Genom lanseringen av 
en ny halvintegrerad husbil baserad på Mercedes-chassi stärker 
KABE sin position i segmentet. 

KABE har fortsatt utveckla den Van (mindre husbil) på Mercedes 
Sprinter-chassi som initialt lanserades 2019. KABEs Van har 
tagits emot väl av marknaden.

Marknadsutveckling 
Januari - september 2020
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Ytterligare information om koncernens väsentliga finansiella och 
affärsmässiga risker återfinns på sidorna 24-26 och sidan 46 i 
årsredovisningen för 2019. 

Viktiga händelser under perioden
Effekterna av den snabba spridningen av Corona-viruset (Co-
vid-19) var initialt relaterade till störningar i logistikkedjan. 
Pandemisituationen och tillhörande smittspridningsåtgärder har 
haft påverkan på produktiviteten i våra produktionsanläggningar. 
Anställdas hälsa och säkerhet är koncernens främsta prioritet pa-
rallellt med att säkerställa kontinuitet i verksamheten. Därtill har 
kostnadsreduceringar genomförts samt permitteringar för tillfällig 
arbetstidsminskning. De arbetstidsminskningar som genomfördes 
på grund av pandemin, innebar att produktionsanläggningarna i 
Tenhult under två veckor i april var stängda . Därefter har samtliga 
produktionsanläggningar åter varit i drift. 

Situationen övervakas noga och ytterligare åtgärder är redo att 
implementeras om situationen förändras.

Inga övriga enskilda händelser av större dignitet finns att rappor-
tera under perioden. 

Viktiga händelser efter periodens slut
Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter balansdagen.

Övrig Information
Finansiell kalender
2021-02-25 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och  
  helåret 2020.

Likviditet, kassaflöde och soliditet
Koncernens likvida medel uppgick till 240 Mkr (77). Utöver detta 
finns kreditfaciliteter om 200 Mkr att nyttja. Soliditeten uppgick till 
68 % (64). Det egna kapitalet uppgick till 1 138 Mkr (1 081). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 222 Mkr (106), 
varav 68 Mkr avser statlig likviditetsförstärkning via skattekontot.

Investeringar
Under perioden har koncernen investerat totalt 6 Mkr (25) varav 
5 Mkr (16) i maskiner och inventarier, 0 Mkr (2) i byggnader och 
mark, 0 Mkr (2) i immateriella anläggningstillgångar samt 1 Mkr (5) 
i nyttjanderätter enligt IFRS 16. 

Avskrivningar
Avskrivningar för perioden uppgår till 24 Mkr (22).

Återköp av aktier
Vid ordinarie årsstämma den 12 maj 2020 bemyndigades styrel-
sen att besluta om förvärv av egna aktier. Några förvärv har inte 
genomförts. 

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 568 (609) personer.
Under våren varslades 60 medarbetare om uppsägning. Samtliga 
har erbjudits återanställning och idag söker vi aktivt efter nya 
medarbetare.  

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhets-
faktorer inkluderar verksamhetsrelaterade risker i form av råvaru-
risker, produktrisker, försäkringsrisker och legala risker. Till detta 
kommer bland annat finansiella risker som finansieringsrisker, 
ränterisker, valutarisker samt kredit- och motpartsrisker. 

Situationen rörande Covid-19 kan få en betydande påverkan på 
KABE Groups verksamhet, främst vad gäller potentiella svårighe-
ter att få tillgång till råmaterial och komponenter. Hur situationen 
kommer utvecklas är svårt att förutsäga. KABE Group har vidtagit 
proaktiva åtgärder för att möta ett utmanande affärsklimat, först 
och främst för att skydda medarbetarna, andra intressenter och 
den finansiella ställningen.

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruk-
förordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 nov 2020 kl 13.30 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström telefon 036-393701 eller 070-7442994.

Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Tenhult 3 november 2020

 Nils-Erik Danielsson Alf Ekström Benny Holmgren Maud Blomqvist Eric Stegemyr 
 Ordförande VD och Koncernchef Styrelseledamot Styrelseledamot  Styrelseledamot

 Anita Svensson Pernilla Ljungbergh  Ulf Rostedt  Peter Lilja Göran Larsson 
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot  Personal repr. Personal repr.

Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisor. Granskningsrapporten biläggs. 
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Resultaträkning i sammandrag

Koncernen

Mkr
2020

Kvartal 3
2019

Kvartal 3
2020

Kvartal 
1-3

2019
Kvartal 

1-3

2019
Helår

okt 2019- 
sep 2020

Nettoomsättning 446 514 1 564 1 911 2 358 2 011

Kostnad sålda varor -396 -433 -1 390 -1 647 -2 047 -1 790

Bruttoresultat 50 82 174 264 311 221

Försäljningskostnader -27 -37 -70 -83 -117 -104

Administrationskostnader -10 -15 -33 -39 -46 -40

Övriga rörelseintäkter/kostnader 1 0 -14 -8 -11 -17

Rörelseresultat 14 29 57 134 137 60

Resultat från andelar i intressebolag 3 4 4 6 12 10

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 -1 0 -1 -1 0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 17 32 61 139 148 70

Skatt -3 -6 -12 -28 -30 -14

PERIODENS RESULTAT 14 26 49 111 118 56

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som kan omföras till resultaträkningen:

Omräkningsdifferenser 2 0 -1 0 2 1

ÖVRIGT TOTALRESULTAT NETTO EFTER SKATT 2 0 -1 0 2 1

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 16 26 48 111 120 57

Periodens summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare: 16 26 48 111 120 57

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0

Balansräkning i sammandrag

Mkr
2020 

30 sep
2019 

30 sep
2019 

31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 2 2 2

Materiella anläggningstillgångar 228 246 241

Nyttjanderättstillgångar 10 16 17

Finansiella anläggningstillgångar 172 84 166

Summa anläggningstillgångar 412 348 426

Varulager 562 624 634

Kortfristiga fordringar 458 637 547

Likvida medel 240 77 32

Summa omsättningstillgångar 1 260 1 338 1 213

SUMMA TILLGÅNGAR 1 672 1 686 1 639

Eget kapital 1 138 1 081 1 090

Långfristiga skulder, ej räntebärande 73 68 73

Långfristiga leaseskulder 4 8 9

Kortfristiga skulder, räntebärande 11 58 105

Kortfristiga leaseskulder 5 8 7

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 441 463 355

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 672 1 686 1 639
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Rapport över förändring av eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 
Mkr

2020 
30 sep

2019 
30 sep

2019 
31 dec

Vid årets början 1 090 1 019 1 019

Periodens totalresultat 48 111 120

Lämnad utdelning 0 -49 -49

Vid periodens slut 1 138 1 081 1 090

Hänförligt till:

Moderbolagets ägare: 1 138 1 081 1 090

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Rapport över kassaflödet i sammandrag

Mkr
2020 

Kvartal 1-3
2019 

Kvartal 1-3
2019 
Helår

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 57 134 137

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 25 -29

Utdelning från intressebolag 1 0 0

Finansiella poster 0 -1 -1

Betald skatt -11 -28 -27

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring ar av rörelsekapital

72 130 80

Förändring rörelsekapitalet 150 -24 -6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 222 106 74

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 -11 -23

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 -57 -57

Periodens kassaflöde 208 38 -6

Likvida medel vid periodens början 32 38 38

Kursdifferenser i likvida medel 0 1 0

Likvida medel vid periodens slut 240 77 32

Koncernen
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Mkr
Husvagnar 

Husbilar
Tillbehör Övrigt Summa

Kvartal 3 2020

Nettoomsättning 357 83 6 446

Rörelseresultat 3 8 3 14

Kvartal 3 2019

Nettoomsättning 445 65 4 514

Rörelseresultat 22 4 3 29

Kvartal 1-3 2020

Nettoomsättning 1 286 260 18 1 564

Rörelseresultat 24 27 6 57

Kvartal 1-3 2019

Nettoomsättning 1 676 222 13 1 911

Rörelseresultat 109 21 4 134

Helår 2019

Nettoomsättning 2 082 256 20 2 358

Rörelseresultat 114 19 4 137

* Under 2020 har inga väsentliga förändringar skett vad gäller tillgångar i segmenten.

Not 4 Segmentsrapportering - Externa intäkter*

Not 2 Kortfristiga fordringar 
Likt förhållandet i KABE Group ABs årsredovisning för 2019 
består kortfristiga fordringar till stor del av kundfordringar. Per 
2020-09-30 uppgår kundfordringar till 423 Mkr (620 Mkr) efter 
förlustriskreservering, varav förfallna fordringar uppgår till 200 
Mkr (288 Mkr). 

Not 3 Finansiella anläggningstillgångar       
Under perioden har lånereverser för förfallna kundfordringar upp-
rättats. Förfallna kundfordringar under 2020 konverterade till lå-
nereverser uppgår till 25 Mkr. Tillgångarna redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och utgörs av finansiella anläggningstillgångar. 
Konverteringen är ej kassaflödespåverkande. 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 och 
RFR 2 Rådet för finansiell rapportering. De tillämpade redovis-
ningsprinciperna överensstämmer (utöver de förändringar som 
beskrivs nedan) med de som presenterats i årsredovisningen för 
2019, sidan 38 – 40, som finns tillgänglig på www.kabegroup.se. 
Även definitioner av nyckeltal är de samma som i årsredovisning-
en 2019 där de återfinns på sidan 23. Koncernens kundfordringar 
redovisas netto efter reservering för osäkra fordringar. En beskriv-
ning av de antaganden som ligger till grund för bolagets bedöm-
ning av osäkra kundfordringar presenteras i not 1 på sidan 40 i 
årsredovisningen för 2019 under avsnittet ”Väsentliga uppskatt-
ningar och bedömningar för redovisningsändamål”. Kundfordring-
ar, inklusive metod för reservering av kundfordringar, presenteras 
vidare i årsredovisningen för 2019 på sidan 44 i not 11. Tillämpade 
redovisningsprinciper i detta delårsbokslut överensstämmer med 
de som beskrivs i årsredovisningen för 2019.

Noter - Koncernen
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Not 5 Segmentsrapportering - Externa intäkter fördelade på geografiska marknader*

Mkr
Husvagnar 

Husbilar
Tillbehör Övrigt Summa

Kvartal 3 2020

Sverige 167 65 5 237

Norge 103 13 1 117

Finland 53 5 0 58

Danmark 8 0 0 8

Tyskland 9 0 0 9

Övriga länder 17 0 0 17

Totalt 357 83 6 446

Kvartal 3 2019

Sverige 312 54 4 370

Norge 75 6 0 81

Finland 36 4 0 40

Danmark 7 0 0 7

Tyskland 13 0 0 13

Övriga länder 3 0 0 3

Totalt 446 64 4 514

Kvartal 1-3 2020

Sverige 688 204 16 908

Norge 300 36 2 338

Finland 181 20 0 201

Danmark 39 0 0 39

Tyskland 37 0 0 37

Övriga länder 41 0 0 41

Totalt 1 286 260 18 1 564

Kvartal 1-3 2019

Sverige 1033 183 11 1 227

Norge 416 24 2 442

Finland 136 15 0 151

Danmark 29 0 0 29

Tyskland 42 0 0 42

Övriga länder 20 0 0 20

Totalt 1 676 222 13 1 911

Helår 2019

Sverige 1 305 209 17 1 531

Norge 462 27 3 492

Finland 196 20 0 216

Danmark 39 0 0 39

Tyskland 50 0 0 50

Övriga länder 30 0 0 30

Totalt 2 082 256 20 2 358

* Under 2020 har inga väsentliga förändringar skett vad gäller tillgångar i segmenten.

Noter - KoncernenNoter - Koncernen
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Not 6 Nyckeltal* 

2020
Kvartal 1-3

2019
Kvartal 1-3

2019
Helår

Bruttomarginal % 11,1 13,8 13,2

Rörelsemarginal % 3,6 7,0 5,8

Vinstmarginal % 3,1 5,8 5,0

Avkastning på eget kapital* % 5,1 13,9 11,2

Avkastning på sysselsatt kapital* % 6,4 16,4 12,9

Soliditet % 68 64 67

Likvida medel Mkr 240 77 32

Resultat per aktie (ingen utspädningseffekt i antalet aktier) kr 5:44 12:33 13:11

Eget kapital per aktie kr 126:33 120:11 121:11

Antal aktier antal 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Aktiekurs balansdagen kr 162 138 144

Medelantalet anställda antal 568 609 607

*beräknat på rullande 12 månaders resultat

Nyckeltal, alternativa nyckeltal och definitioner
Nyckeltalen i denna rapport beaktar verksamhetens art och bedöms ge relevant information till aktieägare och 
övriga intressenter samt att jämförbarhet med andra företag uppnås. Investerare bör betrakta dessa finansiella mått 
som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell redovisning enligt IFRS. 

Avkastning på eget kapital Årets resultat/genomsnittligt eget kapital

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat och finansiella intäkter/genomsnittligt sysselsatt kapital

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning

Eget kapital/aktie Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets/genomsnittligt antal utestående aktier

Resultat/aktie Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning

Soliditet Eget kapital/balansomslutning

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

Vinstmarginal Årets resultat i procent av nettoomsättning

Noter - Koncernen
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Mkr
2020 

30 sep
2019 

30 sep
2019 

31 dec

Materiella anläggningstillgångar 93,4 99,4 97,8

Finansiella anläggningstillgångar 101,2 101,2 101,2

Summa anläggningstillgångar 194,6 200,6 199,0

Kortfristiga fordringar 182,8 241,3 324,3

Kassa och bank 205,6 60,7 0,0

Summa omsättningstillgångar 388,4 302,0 324,3

SUMMA TILLGÅNGAR 583,0 502,6 523,3

Bundet eget kapital 48,6 48,6 48,6

Fritt eget kapital 35,9 4,9 31,8

Eget kapital 84,5 53,5 80,4

Obeskattade reserver 99,5 96,0 99,5

Avsättningar 6,7 7,1 7,0

Kortfristiga skulder, räntebärande 0,0 0,0 68,5

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 392,3 346,0 267,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 583,0 502,6 523,3

Resultaträkning i sammandrag

Mkr
2020 

Kvartal 1-3
2019 

Kvartal 1-3
2019 
Helår

Nettoomsättning 20,8 20,9 27,9

Driftskostnader -5,5 -5,6 -7,6

Bruttoresultat 15,3 15,3 20,3

Administrationskostnader -13,1 -13,1 -17,9

Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,1 -0,2 0,0

Rörelseresultat 2,3 2,0 2,4

Resultat från andelar i koncernbolag 0,0 0,0 0,0

Utdelning från andelar i intressebolag 1,1 0,0 0,4

Koncernbidrag 0,0 0,0 38,2

Finansnetto 0,4 0,5 0,4

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 3,8 2,5 41,4

Förändring obeskattade reserver 0,0 0,0 -3,5

Skatt 0,3 0,3 -8,2

NETTORESULTAT 4,1 2,8 29,7

Balansräkning i sammandrag

Moderbolaget

Not 1 Redovisningsprinciper  
Moderbolagets finansiella redovisning har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. 

Not 2 Förändrade redovisningsprinciper 
Tidigare har koncerninterna mellanhavanden nettoredovisats.  
De interna mellanhavandena redovisas till nettofordran respek-
tive skuld gentemot varje enskild juridisk person. För att få en 
mer rättvisande bild har perioden för jämförelse på motsvarande 
sätt justerats. 



 

Revisors granskningsrapport 

KABE Group AB (publ.), org.nr 556097-2233 

 

Till styrelsen för KABE Group AB (publ.) 

 

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för KABE Group AB (publ.) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 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 ansvariga för 
finansiella 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 International 
Standards on Auditing 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 ha blivit 
identifierade 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. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 

Jönköping den 3 november 2020 

Ernst & Young AB 

 

 

Anders Johansson 
Auktoriserad revisor 
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