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Ökat resultat och höjd utdelning

• Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2018 ökade med 37 procent jämfört med 
 motsvarande period förra året och uppgick till 3 293 mkr (2 401).

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 229 mkr (179), vilket är en ökning 
 med 28 procent jämfört med samma period föregående år.

• Periodens resultat uppgick till 164 mkr (146). Resultat per aktie uppgick till 1,28 kronor  
 (1,13).

•	 Beijer	Ref	AB	har	under	fjärde	kvartalet	gett	ut	ett	företagscertifikatprogram	uppgående	
	 till	700	mkr	som	en	del	av	bolagets	befintliga	finansiering.	

• Under kvartalet har återköp skett av 123 171 B-aktier och bolaget har nu säkerställt 
 tillgången till aktier enligt bolagets långsiktiga incitamentsprogram som löper mellan 
 2018 - 2021.

• Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap.

• Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 3,00 kronor per aktie (1,92).

Nyckeltal	 Q4-18	 Q4-17	 ∆%	 12	mån	18	 12	mån	17	 ∆%		 	

Nettoomsättning, Mkr 3 293 2 401 37,2 13 015 9 830 32,4 

EBITDA, Mkr 258 201 28,6 1 191 810 47,0

Rörelseresultat, Mkr 229 179 28,0 1 085 725 49,7

Rörelsemarginal, % 6,9 7,4 — 8,3 7,4 —

Periodens resultat, Mkr 164 146 12,3 780 521 49,7

Resultat per aktie, Kr 1 1,28 1,13 12,8 6,07 4,02 50,9

Avkastning på operativt kapital, % — — — 19,4 14,9 —

Avkastning på eget kapital, % — — — 22,0 16,6 —

Medelantalet anställda — — — 3 703 2 717 36,3

1) Omräkning av antal aktier har gjorts efter genomförd aktiesplit för att förtydliga jämförbarheten mellan åren.
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2018	-	ett	rekordår

Koncernchefen
kommenterar

2018 blev ett historiskt framgångs-
rikt år för Beijer Ref. Omsättningen 
uppgick till drygt 13 miljarder kronor, 
en ökning med 32 procent jämfört 
med föregående år. Den organiska 
tillväxten utgjorde 13,4 procent och 
rörelsemarginalen låg på 8,3 procent. 
Årets resultat uppgick till 780 mkr 
(521) vilket är en ökning med 50 pro-
cent. Vinst per aktie uppgick till 6,07 
kr (4,02). 2018 är därmed Beijer Refs 
starkaste år hittills.

Under det fjärde kvartalet ökade 
omsättningen med 37 procent, varav 
9,4 procent var organisk tillväxt.  
Rörelsemarginalen för perioden blev 
6,9 procent, vilket är något lägre än 
föregående år, främst beroende på 
att den utomeuropeiska andelen av 
försäljningen ökat med anledning 
av de förvärvade bolagen i Afrika,  
Australien och Kina. Jämförelsetalen 
ligger också på en förhållandevis hög 
nivå eftersom priserna på köldmedi-
er började stiga under hösten 2017.  
Resultatet är koncernens bästa fjärde 
kvartal någonsin. 

Både helåret och det fjärde kvartalet 
har påverkats positivt av det europe-
iska utfasningsprogrammet, vilket  
drivit på efterfrågan av vår miljö-
vänliga teknik. Det är nu tydligt att EU:s 
F-gasförordning börjar ge avtryck 
även utanför Europa. I december höll 
FN sitt stora klimatmöte i Katowice,  
Polen. Där fastslogs innehållet i 
Paris avtalet, bland annat att de drygt 
200 medlemsländerna utsätts för 
ökad kontroll vad gäller uppföljning 
av regel verket. Min bedömning är 
att utfallet får positiva konsekvenser 

för vår verksamhet kommande år. Vi  
märker	att	intresset	och	nyfikenheten	
för såväl miljövänliga naturliga köld-
medier som för nyutvecklade synte-
tiska så kallade HFO:er, blir allt större 
på andra kontinenter. Vi har redan sålt 
vår miljöanpassande teknik till kunder 
i Australien, Kina och Sydafrika. Det 
är min övertygelse att vi bara har sett 
början av denna omställning. De nya 
teknikerna kommer successivt att bli 
etablerade även utanför Europa.

Samtliga Beijer Refs regioner visar 
god tillväxt och liksom föregåen-
de period fortsätter Nordens och  
Europas starka tillväxttrend. Det är 
också glädjande att Sydafrika visar 
tillväxt	igen.	Även	region	Asia	Pacific	
visar tillfredsställande försäljnings-
siffror. Integreringen av förvärven 
TecsaReco i Sydafrika och Heatcraft 
i Australien har fallit väl ut och båda 
bolagen bidrar nu till vårt resultat.
 
Såväl kommersiell- som komfort-
kyla har haft en stark tillväxt under 
perioden. Eftermarknaden är stabil 
och projektverksamheten inom 
affärs området OEM har fortsatt hög 
order ingång för miljövänliga kyl-
installationer. Arbetet med att imple-
mentera vår miljövänliga kylteknik 
utanför Europa är igång och de första 
icke-europeiska aggregaten plane-
ras att tillverkas i Sydafrika i början 
av 2019. För att möta den allt större 
efter frågan i Europa fortgår arbetet 
med att utöka den europeiska pro-
duktionskapaciteten.

Komfortkyla har haft en bra utveck-
ling under kvartalet och växer med 

nästan 50 procent, varav 22 procent 
organiskt. Det är framgångsrika sam-
arbeten med våra strategiska leve-
rantörer Toshiba, Mitsubishi Heavy  
Industries och Carrier som ger effekt. 
Till sammans har vi tagit ytterligare 
marknadsandelar. 

Köldmediepriserna har sjunkit något 
jämfört med föregående kvartal men 
ligger fortfarande på en hög nivå. Vår 
tidigare bedömning, att priserna sta-
biliseras under andra kvartalet 2019, 
kvarstår.

Vi går in i 2019 med tillförsikt. 
Med en växande marknad och ett 
ökat behov av våra produkter och  
teknik är tillväxtmöjligheterna goda, 
både organiskt och via förvärv. Vi  
arbetar kontinuerligt med att  
ana  lysera möjligheter för att addera 
strategiska bolag till vår koncern. 
Årets	 starka	 kassaflöde	 och	 balans-
räkning ger förutsättningar för det. 

Sammantaget blev 2018 ännu ett  
rekordår. Beijer Refs styrelse före-
slår en höjd utdelning till 3,00 kronor 
(1,92).

 Per Bertland
 CEO
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Fjärde kvartalet
2018

Omsättning,	Mkr	 Q4	 %	 12	mån	 %

Nettoomsättning	2017	 2	401	 	 9	830

Organisk förändring 238 9,4 1 385 13,4

Förändring genom förvärv 1 537 22,4 1 300 13,2

Valutakursförändring 117 5,3 500 5,8

Förändring totalt 892 37,2 3 185 32,4

Nettoomsättning	2018	 3	293	 	 13	015

1) Förvärven avser Beijer Ref Portugal som ingår från september 2017, Tecsa som ingår från 
mars 2018, Heatcraft som ingår från maj 2018 samt Lumelco som ingår från augusti 2018

OMSÄTTNING
Beijer Ref ökade omsättningen med 37 
procent till 3 293 mkr (2 401) under fjärde 
kvartalet 2018, vilket framförallt förklaras 
av en högre andel försäljning utanför Eu-
ropa som har sin högsäsong under vinter-
månaderna samt fortsatt höga priser på 
framför allt köldmedier. Samtliga regio-
ner visar på omsättningstillväxt. Justerat 
för valutakursförändringar och förvärv 
var den organiska omsättningsökningen 
9,4 procent. En försvagad krona har lett 
till valutakurseffekter på 117 mkr, mot-
svarande 5,3% eftersom merparten av 
bolagets omsättning sker i andra valutor 
än svenska kronor.

Under året ökade omsättningen med 32 
procent till 13 015 mkr (9 830). Justerat 
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Siffrorna ovan avser omsättningens fördelning under fjärde kvartalet 2018. 
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för valutakursförändringar och förvärv 
var den organiska omsättningsökningen 
13,4 procent.

RESULTAT
Koncernens rörelseresultat uppgick till 
229 mkr (179) under det fjärde kvartalet, 
vilket är en ökning med 28 procent. Bo-
laget har under kvartalet haft en högre 
andel	 försäljning	 i	 Asia	 Pacific	 till	 lägre	
marginaler. Jämförelsetalen för köldme-
dier är på en relativt hög nivå eftersom 
priserna började stiga redan under hös-
ten 2017.

Under året ökade rörelseresultatet med 
50 procent till 1 085 mkr (725). Justerat 
för valutakursförändringar och förvärv 
var den organiska rörelseresultatökning-
en 36 procent. Under året uppgick kon-
cernens	 finansnetto	 till	 -31	mkr	 (-26)	 på	
grund av en ökad upplåning, främst på 
grund av de förvärv som gjorts under 
året. Resultatet före skatt var 1 055 mkr 
(699). Årets resultat var 780 mkr (521). 
Resultat per aktie uppgick till 6,07 kronor 
(4,02).

KASSAFLÖDE
Kassaflöde	 från	 den	 löpande	 verksam-
heten före förändring av rörelsekapitalet 
var 949 mkr 2018 jämfört med 642 mkr 
för 2017, vilket främst beror på ett förbätt-
rat resultat. 

Rörelsekapitalet har under året ökat med 
282 mkr jämfört med 140 mkr föregåen-
de	 år.	 Detta	 ger	 ett	 kassaflöde	 från	 den	
löpande verksamheten på 667 mkr mot 
502 mkr föregående år. Förändringen i rö-
relsekapital mellan åren beror främst på 
omsättningsökningen samt en viss lager-
uppbyggnad. 

Kassaflöde,	Mkr	 	12	mån	2018	 	12	mån	2017

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 949 642

Förändringar i rörelsekapital -282 -140

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 667	 502
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Rörelseresultat,	Mkr

Resultat	per	aktie,	Kr

Bolaget har vid årets utgång outnyttjade 
kreditfaciliteter uppgående till 1 433 mkr 
(496). 

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggnings-
tillgångar inklusive rörelseförvärv upp-
gick till 1 057 mkr (101) under året och är 
framförallt relaterat till förvärv av Tecsa 
Reco, Heatcraft och Lumelco. Därutöver 
har bolaget under året även investerat 87 
mkr (0) i återköp av egna aktier efter av-
drag från erhållen optionspremie.

UTDELNING
Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 
om 3,00 kronor (1,92) per aktie, vilket 
motsvarar en total utdelning om 380 mkr 
(244) baserat på antalet utestående akti-
er vid utgången av 2018. Det föreslås även 
att utdelningen ska betalas i två omgång-
ar, i april och oktober 2019, för en bättre 
anpassning till koncernens säsongsvaria-
tioner. De föreslagna avstämningsdagar-
na är 12 april respektive 11 oktober 2019.

VIKTIGA	HÄNDELSER	
UNDER	KVARTALET 
Inga förvärv har gjorts under kvartalet 
men bolaget utvärderar hela tiden nya 
tillväxtmöjligheter och kompletterande 
förvärv. Under kvartalet har integratio-
nen av framförallt Heatcraft i Australien 
genomförts vilket förväntas ge ytterligare 
resultatförbättringar framöver.

Bolaget har utnyttjat bolagstämmans be-
myndigande om återköp av egna aktier ef-
ter beslut om ett långsiktigt incitaments-
program till ledande befattningshavare. 
Totalt har bolaget återköpt 123 171 akti-
er under kvartalet och innehar därmed 
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897 980 aktier till ett genomsnittligt in-
köpsvärde av 111 kronor. Incitamentspro-
grammet löper mellan 2018–2021. Den 
totala kostnaden för programmet ligger 
i nivå med styrelsens förslag och stäm-
mans beslut, dvs 8 mkr och har belastat 
bolagets rörelseresultat under 2018.

Beijer Ref AB har under fjärde kvartalet 
upprättat	 ett	 företagscertifikatprogram	
med ett rambelopp om 1 500 mkr som en 
del	 av	 Beijer	 Refs	 finansiering.	 Arrangör	
av programmet var Handelsbanken och 
emissionsinstitut är Handelsbanken och 
Nordea. Bolaget har tillgängliga kredit-
faciliteter motsvarande emitterat belopp 

 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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RISKBESKRIVNING
Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal om-
världsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat 
kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är 
beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför-
allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och 
tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis 
förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- 
och leveran törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, 
teknisk	utveckling,	garantier,	personberoende	med	flera,	analy-
seras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera 
koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt 
för	finansiella	risker	såsom	valutarisk,	ränterisk	och	likviditets-
risk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För 
ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL 
och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisnings-
principer	och	värderingsmetoder	som	finns	beskrivna	i	den	se-
naste årsredovisningen.

Effekter avseende implementering av IFRS 15 Intäkter från avtal 
med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument har analyserats 
både på koncern och på dotterbolagsnivå. De nya standarderna 
har	inte	någon	väsentlig	påverkan	på	koncernens	finansiella	rap-
porter utöver utökade upplysningskrav. Framåtriktad metod har 
tillämpats från januari 2018.

Bedömda effekter av övergången till IFRS 16 Leasingavtal
Beijer Ref har bedömt effekten av övergången till den nya re-
dovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal vilken tillämpas 
från och med 1 januari 2019. Den initiala bedömningen är att 
IFRS 16 kommer att ha en positiv effekt på rörelseresultatet och 
en	mindre	positiv	effekt	på	resultat	efter	finansiella	poster.	De	
uppskattade effekterna på balansräkningen framgår i tabellen 
nedan. Leasingportföljen innehåller ca 1 500 avtal och omfattar 
främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar, 
truckar och kontorsutrustning. 

Beijer	Ref	har	identifierat	många	avtal	främst	rörande	fastighe-
ter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa överväganden 
har många leasingavtal bedömts vara längre.

Beijer Ref har valt att redovisa övergången till den nya standar-
den med den förenklade metoden. Lättnadsregeln att inte upp-
rätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har 
fastställts per land. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader 
är redovisade som korttidsavtal och ingår därmed inte i de re-
dovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal 
med	ett	anskaffningsvärde	under	5	000	USD	har	klassificerats	
som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller 
nyttjanderätterna.

som uppgick till 700 mkr. Programmet kommer att påverka  
bolagets	finansnetto	positivt.
 
ÖVRIGA	VIKTIGA	HÄNDELSER	UNDER	ÅRET 
Bolagets förvärv av TecsaReco i Sydafrika fullföljdes den 1 mars 
2018 och ingår därefter i bolagets räkenskaper. Årsomsättning-
en uppgår till ca 450 mkr och bolaget har ca 300 anställda samt 
23	filialer.	

Beijer Ref förvärvade i maj 2018 Heatcraft Australia Pty Ltd. 
Bolaget har drygt 300 anställda och en omsättning på ca 1,1 
miljarder kronor. I förvärvet ingick även verksamhet i Kina och 
Singapore.

I juli 2018 slutförde Beijer Ref och Mitsubishi Heavy Industries 
Air Conditioning Europe Ltd bildandet av dotterbolaget 3D Plus, 
där Beijer Ref är majoritetsägare. Bolaget har endast haft mar-
ginell påverkan på resultatet 2018.

Förvärvet av det spanska luftkonditioneringsföretaget Lumelco 
S.A ingår from augusti 2018 i bolagets räkenskaper och stärker 
Beijer Refs ställning inom komfortkyla. Bolaget har en årsom-
sättning på ca 400 mkr och ett 60-tal anställda. Förvärvet för-
väntas ge långsiktigt positiva effekter på såväl omsättning som 
resultat.

Sammantaget innebär förvärven en omsättningsökning med 
cirka 2 mdr och 660 anställda på årsbasis.

VIKTIGA	HÄNDELSER	EFTER	PERIODENS	UTGÅNG	
Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på  
Nasdaq Stockholms Large Cap.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter  
bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 30 januari 2019

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

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

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av  
bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-
ordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentlig görande den 30 januari 2019 kl. 08.30 CET.

mkr Bedömda justeringar
 till följd av övergången till 
 IFRS 16 Leasingavtal
   
Nyttjanderätt 998
Uppskjuten skattefordran 11
Eget kapital 31
Räntebärande skulder, Leasing -1 040
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Koncernens	resultaträkning	i	sammandrag,	Mkr	 Q4-18	 Q4-17	 		12	mån	18	 12	mån	17

Nettoomsättning 3 293 2 401 13 015 9 830

Övriga rörelseintäkter 4 4 20 21

Rörelsens kostnader -3 039 -2 204 -11 843 -9 041

Avskrivningar -30 -22 -106 -85

Rörelseresultat	 229	 179	 1	085	 725

Finansnetto -12 -5 -31 -26

Resultat	före	skatt	 216	 174	 1	055	 699

Skatt -52 -28 -275 -178

Periodens	resultat	 164	 146	 780	 521

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 162 144 769 511

Innehav	utan	bestämmande	inflytande	 2	 2	 10	 10

Periodens resultat per aktie före utspädning, kr 1 1,28 1,13 6,07 4,02 

Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr 1 1,27 1,13 6,04 4,02

Koncernens	rapport	över	totalresultat,	Mkr	 Q4-18	 Q4-17	 12	mån	18	 12	mån	17

Periodens resultat 164 146 780 521

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 13 — 13 —

Verklig värdeförändring avseende eget kapital-

instrument som värderas till verkligt värde via övrigt

totalresultat -7 — -7 —

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Valutakursdifferenser -66 116 66 43

Säkring av nettoinvestering -11 5 -35 -4 

Övrigt	totalresultat	för	perioden	 -72	 122	 36	 40

Totalresultat	för	perioden	 92	 268	 816	 561

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 89 264 801 552

Innehav	utan	bestämmande	inflytande	 3	 4	 15	 9

1) Omräkning av antal aktier har gjorts efter genomförd aktiesplit för att förtydliga jämförbarheten mellan åren.
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Koncernens	balansräkning	i	sammandrag,	Mkr	 31	dec	2018	 31	dec	2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar:

Immateriella anläggningstillgångar 2 077 1 679

Materiella anläggningstillgångar 458 312

Övriga anläggningstillgångar 314 237

Summa	anläggningstillgångar	 2	849	 2	227

Omsättningstillgångar:

Varulager 3 507 2 631

Kundfordringar 2 204 1 726

Övriga kortfristiga fordringar 368 319

Likvida medel 909 559

Summa	omsättningstillgångar	 6	989	 5	236

Summa	tillgångar	 9	838	 7	463

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3 785 3 294

Summa	eget	kapital	 3	785	 3	294

Långfristiga skulder 3 090 1 868

Summa	långfristiga	skulder	 3	090	 1	868

Kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 1 451 1 128

Övriga kortfristiga skulder 1 513 1 172

Summa	kortfristiga	skulder	 2	963	 2	301

Summa	eget	kapital	och	skulder	 9	838	 7	463

Därav räntebärande skulder 3 431 2 208

Nettoskuld 1 2 522 1 649

1) Bolaget har en beviljad kreditram uppgående till 4 085 mkr (2 572) per 31 december 2018, varav 1 433 mkr (496) återstår att utnyttja.
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Koncernens	nyckeltal	 31	dec	2018	 31	dec	2017

Soliditet, % 38,5 44,1

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 1 30 26

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 1 31 26

Avkastning på eget kapital efter full skatt, % 22,0 16,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,3 13,7

Avkastning på operativt kapital, % 19,4 14,9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5

Räntetäckningsgrad, ggr 25,0 22,7

Antal utestående aktier 1 126.536.710  127.173.090

Innehav av egna aktier 1 897.980  261.600

Totalt antal aktier 1 127.434.690 127.434.690

Genomsnittligt antal utestående aktier 1 126.802.780  127.173.090

Koncernens	kassaflödesanalys	i	sammandrag,	Mkr	 12	mån	2018	 12	mån	2017

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändringar	av	rörelsekapital	 949	 642

Förändringar i rörelsekapital -282 -140

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 -1	057	 -101

Förändring	finansieringsverksamheten	 969	 46

Utbetald utdelning -244 -233

Förändring	likvida	medel	 335	 214

Kursdifferens likvida medel 15 4

Likvida medel vid årets början 559 342

Likvida	medel	vid	periodens	slut	 909	 559

Eget	kapital,	Mkr	 31	dec	2018	 31	dec	2017

Ingående balans 3 294 2 967

Periodens totalresultat 816 561

Utdelning -244 -233

Återköp egna aktier -98 —

Erhållen optionspremie vid utförande av köpoption 11 —

Innehavare	utan	bestämmande	inflytande	som	uppkommit	vid	rörelseförvärv	 10	 —

Transaktioner	med	innehavare	utan	bestämmande	inflytande	 -3	 —

Utdelning	till	innehavare	utan	bestämmande	inflytande	 -1	 -1

Utgående	balans	 3	785	 3	294

1) Omräkning av antal aktier har gjorts efter genomförd aktiesplit för att förtydliga jämförbarheten mellan åren.
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Rapportering	för	segment
Rörelsesegment     

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på 
hur företagets verkställande 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 resultat-
räkningen t o m rörelse resultat samt rörelsekapital. Intern-
försäljning inom respektive segment är eliminerat i nettoom-
sättningen, internförsäljning mellan segmenten elimineras på 
total nivå. Rörelsekapitalet består av varulager, kundfordring-
ar och leverantörsskulder och är ett genomsnitt baserat på  
månadsvärden för respektive period.

Q4	 Norden	 Central-	 Södra	 Östra	 Afrika	 Asia	 Koncernen
mkr	 	 europa	 Europa	 Europa	 	 Pacific
      
	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017		 2018	 2017

      
Nettoomsättning per 
segment 425 365 735 642 1 087 865 105 98 366 202 625 264 3 342 2 436
Internförsäljning mellan
segment             -49 -36
Nettoomsättning             3 293 2 401
      

Rörelseresultat per 
segment 69 60 45 37 53 52 6 8 37 18 48 21 257 197
Koncerngemensamma 
kostnader1             -28 -18
Rörelseresultat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 229	 179

Finansnetto             -12 -5
Skatt             -52 -28
Periodens	resultat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 164	 146	
      
Rörelsekapital, genomsnitt 
för perioden 483 438 1 010 792 1 506 1 094 191 180 482 312 821 392 4 493 3 209
Koncernelimineringar             -6 -7
Totalt genomsnittligt
rörelsekapital             4 486 3 202

12	månader	 Norden	 Central-	 Södra	 Östra	 Afrika	 Asia	 Koncernen
mkr	 	 europa	 Europa	 Europa	 	 Pacific
      
	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017		 2018	 2017

      
Nettoomsättning per 
segment 1 717 1 369 3 307 2 732 4 688 3 793 493 388 1 164 734 1 874 989 13 242 10 005
Internförsäljning mellan
segment             -227 -175
Nettoomsättning             13 015 9 830
      

Rörelseresultat per 
segment 282 164 274 172 409 302 59 35 68 47 99 75 1 191 795
Koncerngemensamma 
kostnader1             -105 -70
Rörelseresultat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	085	 725

Finansnetto             -31 -26
Skatt             -275 -178
Periodens	resultat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 780	 521	
      
Rörelsekapital, genomsnitt 
för perioden 491 427 953 766 1 425 1 135 194 163 474 345 691 363 4 228 3 198
Koncernelimineringar             -7 -3
Totalt genomsnittligt
rörelsekapital             4 222 3 195

1) Ökningen av koncerngemensamma kostnader förklaras främst av kostnader i samband med förvärv, inköps- och digitaliseringsprojekt.
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Företagsförvärv1	2018,	Mkr		 Heatcraft	 Justering	 Övriga	förvärv	 Justering	 Verkligt	värde
	 Redovisat	värde	 Verkligt	värde	 Redovisat	värde	 Verkligt	värde	 redovisat	i
     koncernen

Goodwill 0 96 2 255 353

Kundlistor 6 15 1 38 59

Materiella anläggningstillgångar 86 0 7 0 94

Finansiella anläggningstillgångar 34 -5 0 0 29

Uppskjuten skattefordran 25 10 0 13 48

Varulager 332 -39 314 -34 574

Övriga omsättningstillgångar 305 -2 295 -3 595

Likvida medel 116 0 11 0 128

Uppskjuten skatteskuld 0 -4 0 -10 -15

Avsättning -4 0 -6 0 -10

Räntebärande lån 0 0 -97 0 -97

Övriga rörelseskulder -245 -2 -313 -13 -572

Summa	identifierbara	nettotillgångar	 656	 69	 215	 246	 1	186

Effekt på kassaflödet

Köpeskilling -725  -461  -1 186

Likvida medel i förvärvade bolag 116  11  128

 -609  -450  -1 059

1) Samtliga förvärv avser 100% om inget annat anges

Företagsförvärv

Bolaget gör vid varje förvärv en väsentlighetsbedömning base-
rat på omsättning, produktområde och marknad. Vår bedöm-
ning är att ett förvärv är väsentligt i de fall omsättningen i det 
förvärvade bolaget överstiger 5% av total omsättning. Informa-
tion om väsentliga förvärv lämnas i nedanstående not om rö-
relseförvärv. För övriga förvärv görs en samlad bedömning och 
ingår nedan i kolumnen 'Övriga förvärv'.

2018

Fjärde	kvartalet
Inga genomförda förvärv under kvartalet. 

Tredje	kvartalet
Den 2 juli 2018 slutför Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy In-
dustries Air Conditioning Europe Ltd bildandet av dotterbolaget 
3D Plus i UK, där Beijer Ref är majoritetsägare. Bildandet påver-
kar endast omsättningen och balansräkningen marginellt under 
2018 eftersom det är ett nybildat bolag.

Förvärv och övertagande av det spanska och portugisiska luft-
konditioneringsföretaget Lumelco S.A. som ingår i bolagets  
räkenskaper fr o m augusti. Övertagandet påverkar omsättning-
en med 50 mkr och resultatet med 3 mkr under 2018. Förvärvet 
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på såväl omsättning 
som resultat. Bolaget är sedan länge distributör av Mitsubishi 
Heavy Industries produkter och har en årsomsättning på ca 400 
mkr och ett 60-tal anställda.

Andra	kvartalet
Beijer Ref förvärvar Heatcraft Australia Pty Ltd. Bolaget har  
totalt drygt 300 anställda och omsättningen 2017 uppgick till  
cirka 1,1 miljarder kronor. Försäljning sker genom ett 65-tal 
filialer.	 I	 förvärvet	 ingår	 även	 verksamhet	 i	 Singapore	 och	 en	
tillverkningsenhet i Kina. Total köpeskilling uppgick till 725 

mkr. Denna köpeskilling inkluderade verksamhet på Nya  
Zeeland som vid förvärvstillfället avyttrades på grund av gällan-
de konkurrens lagstiftning. Försäljningen gjordes till ett belopp 
motsvarande 143 mkr och medförde en minskning av förvärvad 
goodwill med 51 mkr. Bolagets resultat ingår from 5 maj i bola-
gets räkenskaper. Bolaget bidrar positivt till bolagets omsätt-
ningsökning med 755 mkr och positivt till rörelseresultatet med 
21 mkr. Med förvärvet av Heatcraft blir Beijer Ref en betydligt 
starkare aktör i Australien.

Första	kvartalet
Bolaget slutför förvärvet av grossistföretaget TecsaReco i Syd-
afrika. Bolaget har en årlig omsättning på 450 mkr med 300 
anställda	 fördelat	på	23	filialer.	Bolaget	konsolideras	 fr	o	m	1	
mars 2018 i koncernens redovisning. TecsaReco har påverkat 
koncernens omsättning med 409 mkr och rörelseresultatet 
med 28 mkr.

2017

Fjärde	kvartalet
Avtal om att förvärva sydafrikanska TecsaReco. Övertagandet 
är planerat till den 1 mars 2018. 

Tredje	kvartalet
Förvärv av det portugisiska kyldistributionsföretaget DX Por 
med en omsättning på ca 40 miljoner. Företaget är huvuddist-
ributör för Toshiba HVAC i Portugal. DX Por integreras i Beijer 
Refs organisation fr o m september 2017.

Andra	kvartalet
Inga genomförda förvärv under kvartalet.

Första	kvartalet
Inga genomförda förvärv under kvartalet.
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Moderbolagets	resultaträkning	i	sammandrag,	Mkr	 12	mån	2018	 12	mån	2017

Rörelsens intäkter 60 49

Rörelsens kostnader -84 -57

Avskrivningar -3 -2

Rörelseresultat	 -27	 -10

Finansnetto -15 3

Resultat från andelar i koncernföretag 347 260

Resultat	före	bokslutsdispositioner	 305	 253

Bokslutsdispositioner 114 59

Resultat	före	skatt	 419	 312

Skatt -16 -12

Periodens	resultat	 403	 301

Moderbolagets	balansräkning	i	sammandrag,	Mkr	 31	dec	2018	 31	dec	2017

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 8 7

Materiella anläggningstillgångar 5 5

Finansiella anläggningstillgångar 3 707 2 731

Omsättningstillgångar 1 373 1 111

Summa	tillgångar	 5	093	 3	853

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 814 1 742

Långfristiga skulder 2 836 1 627

Kortfristiga skulder 443 485

Summa	eget	kapital	och	skulder	 5	093	 3	853
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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	kost-
nader (rullande 12 månader) i förhållan-
de till genomsnittligt sysselsatt kapital.

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

Räntebärande skulder minskat med likvi-
da medel inklusive kortfristiga placering-
ar. Vi anser att nettoskulden är använd-
bart	för	användarna	av	den	finansiella	
rapporten som ett komplement för att 
bedöma möjlighet till utdelning, att ge-
nomföra strategiska investeringar samt 
att bedöma koncernens möjligheter att 
leva	upp	till	finansiella	åtaganden.

Sysselsatt kapital minus likvida medel, 
finansiella	tillgångar	och	andra	räntebä-
rande 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 ge-
nomsnittligt 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 nettoom-
sättning.

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 för-
hållande till balansomslutningen.

Balansomslutning med avdrag för icke 
räntebärande skulder och uppskjuten 
skatteskuld.

∆%	

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

ARW

F-gaser

GWP

HCFC

HFC

HFO

HVAC

OEM

Transkritiskt

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

Köldmedier med växthuspåverkan 
(s	k	fluorerade	växthusgaser).

Global Warming Potential, mäter 
påverkan av växthuseffekten.

HydroChloroFluoroCarbons, 
klorfluorkolväten,	som	påverkar	
ozonskiktet och som bidrar till den 
globala uppvärmningen. 

HydroFluoroCarbons,	fluorerade	
växthusgaser som bidrar till den 
globala uppvärmningen.

HydroFluoroOlefins,	syntetiska	
miljövänliga köldmedier.

Heating, Ventilation, Air Conditio-
ning - värme, ventilation, luftkondi-
tionering.

Original Equipment Manufacturer, 
egen produkttillverkning.

Värmeöverföring med gaskylare.

Afrika

Asia	Pacific

Centraleuropa

Norden

Södra	Europa

Östra	Europa

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

Australien, Indien, Kina, Malaysia,  
Nya Zeeland, Singapore, Thailand

Belgien, Irland, Nederländerna, 
Schweiz, Tyskland, Storbritannien

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Frankrike, Italien, Portugal, 
Spanien

Estland, Lettland, Litauen, Polen,  
Rumänien, Slovakien, Tjeckien, 
Ungern

Ekonomiska	
definitioner

Bransch-
termer

Geografiska
områden
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Kort	om	Beijer	Ref	
Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörs-
verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme-
pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av pro-
dukter 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 kun-
skap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv  
logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne fattar 
Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och 
Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och 
värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom  
kylområdet och har en betydande position inom luft -
konditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex  
geo	grafiska	 segment:	 Norden,	 Södra	 Europa,	 Central	europa,	
Östra	 Europa,	 Afrika	 samt	 Asia	 Pacific.	 Tillväxt	 sker	 både	 
organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar  
nuvarande verksamheter.

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

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com

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 efter-
frågan på det södra halvklotet är som störst under första och 
fjärde kvartalet. 

Finansiell	kalender
• Årsredovisning för 2018 publiceras i mars 2019.

• Årsstämman äger rum den 10 april 2019 i Malmö.

• Delårsrapport för första kvartalet 2019 publiceras
den 16 april 2019.

• Delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras
den 12 juli 2019.

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras
den 22 oktober 2019.

• Delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 publiceras 
den 30 januari 2020.

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.


