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Nyckeltal	 Q1-17	 Q1-16	 ∆%	 	Helår	16

Nettoomsättning, Mkr 2 218 1 967 12,7 9 045

EBITDA, Mkr 127 107 19,2 671

Rörelseresultat, Mkr 107 89 20,3 593

Rörelsemarginal, % 4,8 4,5  6,6

Periodens resultat, Mkr 72 61 18,0 399

Resultat per aktie, Kr 1,63 1,35 20,8 9,17

Avkastning på operativt kapital, % 13,8 13,3  13,4

Avkastning på eget kapital, % 14,2 13,7  14,2

Medelantalet anställda 2 693 2 572 4,7 2 667

En	bra	inledning	på	året
•	 Nettoomsättningen	under	första	kvartalet	2017	ökade	med	13	procent	jämfört	med	

	 motsvarande	period	förra	året	och	uppgick	till	2	218	mkr	(1	967).	Ökningen	beror	

	 på	förvärv	och	en	god	utveckling	på	de	europeiska	marknaderna.	

•	 Marknadsområdena	OEM	och	Komfortkyla	har	inlett	året	starkt.	Marknadsområdet	

	 Kommersiell	kyla	är	stabilt.

•	 Rörelseresultatet	för	första	kvartalet	2017	uppgick	till	107	mkr	(89).	Det	är	en	ökning	med	

	 20	procent	jämfört	med	samma	period	föregående	år.	

•	 Periodens	resultat	uppgick	till	72	mkr	(61),	en	ökning	med	18	procent	jämfört	med	

	 samma	period	föregående	år.

•	 Resultat	per	aktie	uppgick	till	1,63	kronor	(1,35).
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Koncernchefen		
kommenterar

En	bra	inledning	på	året
Både omsättning och rörelseresultat visar tvåsiffrig ökning under det första kvartalet. Även 
om det finns osäkerhet i marknaden, bland annat på grund av presidentvalet i Frankrike och 
förhandlingarna om Brexit, ser vi överlag en god utveckling både makroekonomiskt och i vår 
egen bransch. Inköpschefsindex (PMI) är starkt på alla våra större marknader och den pågå-
ende omställningen till miljövänligare köldmedier ger goda affärsmöjligheter med både nya och 
befintliga kunder. 

Starkt i Europa
Den organiska tillväxten för kvartalet var drygt 3 %. På de europeiska marknaderna har tillväx-
ten varit god och vi bedömer att utvecklingen där fortsätter i positiv riktning under kommande 
kvartal. Efterfrågan fortsätter att öka på miljövänliga koldioxidbaserade lösningar. Det är i sin 
tur en effekt av EU:s beslut att fasa ut köldmedier med stor påverkan på växthuseffekten. 
   I Sydafrika var sommaren ovanligt blöt och kall. Försäljningen av luftkonditioneringsutrust-
ning är väderberoende och har på grund av det dåliga vädret i södra Afrika inte motsvarat våra 
förväntningar. Region Asia Pacific är i nivå med förra året. I Australien fattades nyligen beslut 
om att inleda utfasning av äldre köldmedier under 2018, vilket bedöms få positiva marknadsef-
fekter på sikt.  
   En milstolpe under kvartalet var leveransen av det första miljövänliga koldioxidbaserade 
kylsystemet till Chile. Uppdraget utfördes av dotterbolaget SCM Frigo och är koncernens första 
installation i Sydamerika. 

Kraftig tillväxt för OEM och Komfortkyla
Tillväxten inom marknadsområdena OEM och Komfortkyla fortsätter. Under första kvartalet 
ökade försäljningen inom Komfortkyla med 20 % (varav 10 % organisk tillväxt). 
   För marknadsområdet OEM var tillväxten 22 % (varav 17 % organisk tillväxt) och vi bedömer 
att OEM-tillverkningen har ytterligare potential. Vi har de senaste åren sett en ökad efterfrågan 
på skräddarsydda, miljövänliga lösningar för stora anläggningar, till exempel stora livsmedelsbu-
tiker. Satsningen på OEM förstärks under 2017, bland annat genom att produktportföljen utökas 
med miljövänliga lösningar för små och medelstora butiker.

Fortsatt arbete med digitalisering
Vår nya organisation är på plats, med landschefer på alla stora marknader. Det ger oss möjlighet 
att på ett bättre sätt koordinera inköp, logistik och marknadsföring. På flera marknader arbetar vi 
med ett antal separata varumärken i butiksledet, för att kunna anpassa vårt erbjudande på bästa 
sätt mot olika kundsegment och regioner.
   Vi fortsätter arbetet med att digitalisera vår verksamhet och räknar med att lansera vår första 
koncerngemensamma e-commerce-lösning under året. Den kommer att möjliggöra nya sätt för 
kunderna att beställa och kan hjälpa oss att nå nya kundgrupper. 
   Parallellt fortsätter vi arbetet med att frigöra kapital genom en översyn av lagerhållning och 
kredittider. Vi kommer också under året att intensifiera vårt hållbarhetsarbete och därmed skapa 
stöd och rutiner för organisationen.  
   Vi accelererar arbetet med våra förvärv och hoppas kunna presentera nya under året. Ovan-
stående faktorer, tillsammans med gynnsamma makroekonomiska förhållanden, gör att vi ser 
optimistiskt på 2017.

Per Bertland

+	13	%
Omsättning

» En milstolpe under kvartalet 

var leveransen av det första 

miljövänliga koldioxidbaserade 

kylsystemet till Chile. «

+	18	%
Resultat
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Omsättning
Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 12,7 procent till 2 218 mkr (1 967) under första 
kvartalet 2017. Omsättningsökningen kommer främst från det förvärvade bolaget HRP. 
Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 
3,1 procent. Ökningen av den organiska omsättningen förklaras huvudsakligen av en 
förbättring på flertalet av de europeiska marknaderna.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 107 mkr (89) under det första kvartalet, vilket 
motsvarar en ökning med 20,3 procent. Resultatuppgången är en följd av den goda ut-
vecklingen på de europeiska marknaderna. 

Rörelsemarginalen i kvartalet ligger något högre jämfört med samma period föregående 
år, 4,8 procent (4,5).

Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatupp-
gången 10,2 procent under kvartalet. Under första kvartalet uppgick koncernens finans-
netto till -7 mkr (-4). Resultatet före skatt var 100 mkr (85). Periodens resultat var 72 
mkr (61). Resultat per aktie uppgick till 1,63 kronor (1,35).

Omsättning,	Mkr	 Q1	 %

Nettoomsättning 2016 1 967

Organisk förändring 65 3,1 

Förändring genom förvärv 97 5,1

Valutakursförändring 89 4,5

Förändring totalt 251 12,7

Nettoomsättning 2017 2 218
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Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 95 
mkr under det första kvartalet 2017 jämfört med 87 mkr under motsvarande period  
föregående år. Rörelsekapitalet har under det första kvartalet minskat med 88 mkr jäm-
fört med en ökning om 95 mkr under motsvarande period föregående år. Detta ger ett 
kassaflöde från den löpande verksamheten på 183 mkr mot -8 mkr under föregående år.
Rörelsekapitalet vid ingången av 2017 var högre än vid ingången av 2016, vilket har 
medfört ett lägre kapitalbehov än under motsvarande period föregående år.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 21 mkr (21) under det 
första kvartalet.

Viktiga	händelser	under	året	
Som ett led i Beijer Refs målsättning att ligga i framkant för övergång till miljövänlig 
kylteknik levererades under kvartalet det första miljövänliga koldioxidbaserade kylsyste-
met till Chile. Detta är koncernens första installation i Sydamerika och ligger i linje med 
Beijer Refs fokus på koldioxid och annan miljövänlig kylteknik för att bidra till en lägre 
påverkan på växthuseffekten. 

Kassaflöde,	Mkr	 	3	mån	2017	 	3	mån	2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 95 87

Förändringar i rörelsekapital 88 -95

Kassaflöde från den löpande verksamheten 183 -8
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Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning  
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  
den 24 april 2017 kl. 08.30 CET.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt 
samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen 
förutom vad som anges i det följande. 

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2017 bedöms inte ha någon väsentlig  
effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

Riskbeskrivning
Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse-
resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska 
utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är 
normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran-
törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, 
analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref 
är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets 
riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Malmö, den 24 april 2017

Beijer Ref AB (publ)
Per Bertland, CEO och koncernchef

För	mer	information:
Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens	resultaträkning	i	sammandrag,	Mkr	 Q1-17	 Q1-16	 	R12	 Helår	16

Nettoomsättning 2 218 1 967 9 295 9 045

Övriga rörelseintäkter 10  5  45 39

Rörelsens kostnader -2 101 -1 865 -8 649 -8 413

Avskrivningar -20 -18 -80 -78

Rörelseresultat	 107	 89	 611	 593

Finansnetto -7 -4 -35 -33

Resultat	före	skatt	 100	 85	 575	 560

Skatt -29 -24 -166 -161

Periodens	resultat	 72	 61	 409	 399

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 69 57 401 389

Innehav utan bestämmande inflytande 2  4 9 10

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr 1,63 1,35 9,45 9,17

Koncernens	rapport	över	totalresultat,	Mkr	 Q1-17	 Q1-16	 R12	 Helår	16

Periodens resultat 72 61 409 399

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen — — -12 -12

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Valutakursdifferenser 12 17 159 164

Kassaflödessäkringar — 1 — 1

Säkring av nettoinvestering 2 -1 8 5 

Övrigt	totalresultat	för	perioden	 14	 17	 155	 158

Totalresultat	för	perioden	 85	 78	 564	 556

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 82 74 82 544

Innehav utan bestämmande inflytande 3 4 3 12
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Koncernens	balansräkning	i	sammandrag,	Mkr	 31	mars	2017	 31	mars	2016	 31	dec	2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar:

Immateriella anläggningstillgångar 1 654 1 496 1 644

Materiella anläggningstillgångar 308 280 306

Övriga anläggningstillgångar 228 274 230

Summa	anläggningstillgångar	 2	190	 2	050	 2	181

Omsättningstillgångar:

Varulager 2 583 2 187 2 485

Kundfordringar 1 680 1 424 1 559

Övriga kortfristiga fordringar 228 321 288

Likvida medel 510 366 342

Summa	omsättningstillgångar	 5	001	 4	298	 4	674

Summa	tillgångar	 7	191	 6	348	 6	855

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3 052 2 712 2 967

Summa	eget	kapital	 3	052	 2	712	 2	967

Långfristiga skulder 1 805 1 537 1 811

Summa	långfristiga	skulder	 1	805	 1	537	 1	811

Kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 1 270 1 067 985

Övriga kortfristiga skulder 1 064 1 032 1 092

Summa	kortfristiga	skulder	 2	333	 2	099	 2	077

Summa	eget	kapital	och	skulder	 7	191	 6	348	 6	855

Därav räntebärande skulder 2 160 1 870 2 157

Nettoskuld 1 650 1 504 1 815
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Koncernens	nyckeltal	 31	mars	2017	 31	mars	2016	 31	dec	2016

Soliditet, % 42,4 42,7 43,3

Eget kapital per aktie, kr 72 64 70

Avkastning på eget kapital efter full skatt, % 14,2 13,7 14,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,4 12,4 12,3

Avkastning på operativt kapital, % 13,8 13,3 13,4

Skuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,7 0,6

Räntetäckningsgrad, ggr 17,1 11,9 16,6

Antal utestående aktier 42.391.030 42.391.030 42.391.030

Genomsnittligt antal utestående aktier 42.391.030 42.391.030 42.391.030

Innehav av egna aktier 87.200 87.200 87.200

Koncernens	kassaflödesanalys	i	sammandrag,	Mkr	 3	mån	2017	 3	mån	2016	 Helår	2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 95 87 478

Förändringar i rörelsekapital 88 -95 -413

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 -18 -80

Förändring finansieringsverksamheten 5 41 212

Utbetald utdelning — — -223

Förändring	likvida	medel	 167	 15	 -26

Kursdifferens likvida medel — 3 20

Likvida medel vid årets början 342 348 348

Likvida	medel	vid	periodens	slut	 510	 366	 342

Eget	kapital,	Mkr	 31	mars	2017	 31	mars	2016	 31	dec	2016

Ingående balans 2 967 2 634 2 634

Periodens totalresultat 85 78 556

Utdelning — — -223

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande -1 — -1

Utgående	balans	 3	052	 2	712	 2	967
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Q1	 Norden	 Central-	 Södra	 Östra	 Afrika	 Asia	 Koncernen
mkr	 	 europa	 Europa	 Europa	 	 Pacific
	 	 	 	 	 	
	 2017	 2016	 2017	 2016	 2017	 2016	 2017	 2016	 2017	 2016	 2017	 2016		 2017	 2016

	 	 	 	 	 	
Nettoomsättning	per	
segment	 314	 303	 593	 472	 830	 761	 74	 64	 196	 174	 250	 233	 2	257	 2	007
Internförsäljning	mellan
segment	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -39	 -40
Nettoomsättning	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	218	 1	967
	 	 	 	 	 	

Rörelseresultat	per	
segment	 23	 17	 14	 7	 43	 36	 4	 2	 16	 17	 22	 21	 122	 100
Koncerngemensamma	
kostnader	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -15	 -11
Rörelseresultat             107 89

Finansnetto	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -7	 -4
Skatt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -29	 -24
Periodens resultat           	 	 72 61	
	 	 	 	 	 	
Rörelsekapital,	genomsnitt	
för	perioden	 397	 400	 718	 561	 1	004	 866	 147	 135	 393	 229	 368	 327	 3	025	 2	518

Rapportering	för	segment
Rörelsesegment     
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur företagets verk-
ställande beslutsfattare, d v s koncernchefen följer verksamheten. Koncernen har 
följande segment; Norden, Centraleuropa, Södra Europa, Östra Europa, Afrika och 
Asia Pacific.

Segmentsredovisningen för regionerna innehåller resultaträkningen t o m rörelse-
resultat samt rörelsekapital. Intern omsättning inom respektive segment är elimi-
nerat i nettoomsättningen, intern omsättning mellan segmenten elimineras på total 
nivå. Tidigare perioder har all intern omsättningen eliminerats inom segment oav-
sett motpart. Jämförelsetal för tidigare period har omräknats. Rörelsekapitalet består 
av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder och är ett genomsnitt baserat på 
månadsvärden för respektive period.
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Moderbolagets	resultaträkning	i	sammandrag,	Mkr	 Q1	2017	 Q1	2016	 Helår	2016

Rörelsens intäkter 0 0 43

Rörelsens kostnader -14 -11 -44

Avskrivningar 0 0 -1

Rörelseresultat	 -14	 -11	 -2

Finansnetto 8 -2 5

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 225

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 -7

Resultat	före	bokslutsdispositioner	 -6	 -13	 221

Bokslutsdispositioner 0 0 32

Resultat	före	skatt	 -6	 -13	 253

Skatt 0 0 -8

Periodens	resultat	 -6	 -13	 245

Moderbolagets	balansräkning	i	sammandrag,	Mkr	 31	mars	2017	 31	mars	2016	 Helår	2016

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4 2 3

Materiella anläggningstillgångar 5 6 6

Finansiella anläggningstillgångar 2 703 2 595 2 700

Omsättningstillgångar 1 068 943 1 099

Summa	tillgångar	 3	780	 3	546	 3	808

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 668 1 639 1 674

Långfristiga skulder 1 647 1 375 1 649

Kortfristiga skulder 465 532 485

Summa	eget	kapital	och	skulder	 3	780	 3	546	 3	808
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Förändring i procent.

Resultat efter skatt (rullande 12 måna-
der) i procent av genomsnittligt eget 
kapital. Syftet med avkastning på eget 
kapital samt övriga avkastningsmått 
är att ställa resultatet i förhållande till 
viktiga balansräkningsposter.

Rörelseresultat (rullande 12 månader) 
i procent av genomsnittligt operativt 
kapital.

Resultat före skatt plus finansiella 
kostnader (rullande 12 månader) i för-
hållande till genomsnittligt sysselsatt 
kapital.

Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar på materiella och im-
materiella anläggningstillgångar. Syftet 
med att redovisa EBITDA är att kon-
cernen betraktar det som ett relevant 
mått för en investerare som vill förstå 
resultatgenereringen före investeringar 
i anläggningstillgångar.

Räntebärande skulder minskat med 
likvida medel inklusive kortfristiga 
placeringar. Vi anser att nettoskul-
den är användbart för användarna 
av den finansiella rapporten som ett 
komplement för att bedöma möjlighet 
till utdelning, att genomföra strate-
giska investeringar samt att bedöma 
koncernens möjligheter att leva upp till 
finansiella åtaganden.

Sysselsatt kapital minus likvida medel, 
finansiella tillgångar och andra ränte-
bärande tillgångar.

Jämförelsetal år över år justerade för 
omräkningseffekter vid konsolidering 
samt för förändringar i strukturen.

Rullande tolv. Avser de senaste 12 
månaderna.

Periodens resultat i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier.

Räntebärande skulder inkluderar ränte-
bärande avsättningar.

Resultat före skatt plus finansiella 
kostnader i förhållande till finansiella 
kostnader. Syftet med detta mått är att 
visa hur stor del av företagets resultat 
som går till att betala räntor och övriga 
finansiella kostnader.

Rörelseresultat i förhållande till net-
toomsättning.

Nettoskuld i förhållande till eget 
kapital. Syftet är att visa belåning i 
förhållande till bokfört värde på det 
egna kapitalet.

Eget kapital vid periodens utgång i 
förhållande till balansomslutningen.

Balansomslutning med avdrag för icke 
räntebärande skulder och uppskjuten 
skatteskuld.

Ordlista

Ekonomiska	
definitioner

∆% 

Avkastning på eget kapital

Avkastning på operativt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITDA

Nettoskuld

Operativt kapital

Organisk förändring

R12

Resultat per aktie

Räntebärande skulder

Räntetäckningsgrad

Rörelsemarginal

Skuldsättningsgrad

Soliditet

Sysselsatt kapital

Branschtermer

ARW

HFC-gaser

HVAC

OEM

Air Condition & Refrigeration 
Wholesale - kylgrossistverksamhet 
inom luftkonditionering och kyla.

HydroFluoroCarbons, fluorerade växt-
husgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen.

Heating, Ventilation, Air Conditioning 
- värme, ventilation, luftkonditione-
ring.

Original Equipment Manufacturer, 
egen produkttillverkning.

Geografiska	
områden

Afrika

Asia Pacific

Centraleuropa

Norden

Södra Europa

Östra Europa

Botswana, Ghana, Mocambique,  
Namibia, Sydafrika, Tanzania, Zambia

Australien, Indien, Malaysia,  
Nya Zeeland, Thailand

Belgien, Irland, Nederländerna, 
Schweiz, Tyskland, Storbritannien

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Frankrike, Italien, Spanien

Estland, Lettland, Litauen, Polen,  
Rumänien, Slovakien, Tjeckien, 
Ungern
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Kort	om	Beijer	Ref	
Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, 
luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter 
från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat 
med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra  
teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt till-
handahålla effektiv logistik och lagerhållning.
      Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air  
condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditione-
ring och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en 
betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska 
segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt 
sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter
Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som 
störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som 
störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som 
störst under första och fjärde kvartalet. 

Finansiell	kalender
• Delårsrapport för andra kvartalet 2017 publiceras den 14 juli 2017.
• Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 20 oktober 2017.

Stortorget 8, 211 34 Malmö
Telefon 040-35 89 00
Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com

Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser.
Syftet är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser uppstå.


