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FÖRSTA KVARTALET

• Den organiska försäljningen ökade med 15,8 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna 
uppgick till 10,0 procent och valutaeffekterna uppgick till 5,6 procent. Nettoomsättningen ökade med 31,4 pro-
cent och uppgick till 4 903 mkr (3 731). 

• EBITA uppgick till 407 mkr (275), vilket är en ökning med 48,3 procent jämfört med samma period föregående år. 
EBITA-marginal uppgick till 8,3 procent (7,4). Detta är Beijer Refs bästa första kvartal någonsin, i absoluta tal. 

• Det operativa kassaflödet har varit negativt under kvartalet och uppgick till -295 (386). Kassaflödet har påverkats 
av den högre affärsaktiviteten under kvartalet samt av en medveten ökad servicenivå på lagret inför stundande 
högsäsong. 

• Resultat per aktie uppgick till 0,71 kronor (0,47) vilket är en ökning med 49,4 procent. 

• Under kvartalet genomfördes förvärv av 80 procent av aktierna i Deltron i Kroatien med option att förvärva 
resterande andel. Bolaget har en årsomsättning på cirka 400 miljoner kronor med en god lönsamhet. I slutet av 
kvartalet gjordes även två mindre kompletterande förvärv i Australien.

Beijer Ref AB
Q1-2022

En bra start på året

Nyckeltal Q1-22 Q1-21 ∆% R12 12 mån 21

Nettoomsättning, Mkr 4 903 3 731 31,4 18 077 16 905

Organisk försäljning, % 15,8 7,3 – 22,9 14,4

EBITA, Mkr 407 275 48,3 1 542 1 410

EBITA, % 8,3 7,4 – 8,5 8,3

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 393 263 49,5 1 491 1 361

Rörelsemarginal, % 8,0 7,0 – 8,2 8,0

Periodens resultat, Mkr 273 184 48,5 1 079 990

Resultat per aktie före utspädning, Kr 0,71 0,47 49,4 2,81 2,58

Resultat per aktie efter utspädning, Kr 0,71 0,47 49,7 2,80 2,56

Operativt kassaflöde -295 386 – -748 -67

Avkastning på operativt kapital (R12), % 15,3 15,4

Avkastning på eget kapital (R12), % 20,9 20,3

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.
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CEO
kommenterar

Vi inleder året starkt med en organisk försäljningsökning 
på 16 procent. Samtliga av våra geografiska segment 
har haft en positiv utveckling och vi redovisar en total 
omsättningstillväxt på 31 procent jämfört med mots-
varande period föregående år. Våra marknader på södra 
halvklotet har haft en bra sommarsäsong och förvärven i 
Asia Pacific (APAC) noterar en god tillväxt. 

Den rådande inflationen föranleder kostnadsökningar 
och prishöjningar från våra leverantörer, men vi kompens-
erar detta väl och tillsammans med en hög servicenivå 
på lagret går vi starkt in i andra kvartalet.

Förvärvstakten är hög och under kvartalet genomförde 
vi tre nya förvärv; Deltron, GMR Supplies och Mackay 
Air Supply. Förvärven går i linje med vår förvärvsstrategi 
och stärker vår nuvarande position på den kommersiella 
och privata marknaden. Deltron, som förvärvades första 
januari, har sitt huvudkontor i Split (Kroatien) och genom 
förvärvet etablerade vi oss även i Bosnien-Hercegovina, 
vilket för Beijer Ref är en helt ny marknad. I slutet av 
perioden förvärvades GMR Supplies och Mackay Air 
Supply. Båda bolagen bedriver sin verksamhet i Austral-
ien. Den ackumulerade förvärvsomsättningen för alla 
tre bolagen är cirka 450 miljoner kronor. Vi utvärderar 
ständigt nya förvärv och möjligheter att vidga och stärka 
vår geografiska närvaro.

Det är också glädjande att konstatera att efterfrågan 
på Toshibas energieffektiva luft/vatten-värmepumpar 
varit hög under kvartalet och vi ser att de gynnsamma 
marknadsförutsättningarna fortsätter. Luft/vatten-
värmepumpar är ett växande segment för Beijer Ref.

Utfasningen av F-gaser fortsätter att accelerera och 
de regulatoriska besluten inom EU gör att efterfrågan 
på miljövänliga köldmedier stiger. EU:s nuvarande 
regelverk har som målsättning att reducera utsläpp 
med F-gaser med 80 procent i förhållande till 2015 års 
nivåer. Beijer Ref står bra rustade inför denna förändring 
och vi följer noggrant EU:s F-gasförordning. Som global 
aktör har vi möjlighet att bidra till en mer hållbar värld 
genom att driva utvecklingen av teknik för miljövänliga 

köldmedier. Vi är stolta över att verka i en bransch som 
kan göra skillnad inom detta viktiga område. För att rikta 
åtgärder kring klimatpåverkan har vi också ett ambitiöst 
hållbarhetsarbete där vi kartlägger och övervakar vår 
energiförbrukning, så att vi metodiskt kan identifiera 
målen för minskning av utsläpp. Vår ambition är att 
under 2022 utöka denna kartläggning.

Vi fortsätter att förstärka organisationen och under 
kvartalet tillträdde Ulf Berghult som ny CFO samt Henrik 
Thorén som ny Chief Supply Chain Officer (CSCO). Jag är 
övertygad om att tillskotten kommer att bidra positivt till 
verksamhetens utveckling. Vår decentraliserade struktur 
är vår styrka och vi arbetar ständigt med att förbättra 
organisationen och dra nytta av de synergier som finns.

Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare som bidragit 
med sitt stora engagemang. Med ett starkt kvartal 
i ryggen är vi redo att ta oss an nya och spännande 
utmaningar framöver.

Christopher Norbye
CEO

Stark organisk tillväxt
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Ökning 
Resultat/Aktie

49,4%

Omsättning, Mkr  Q1  %

Nettoomsättning 2021 3 731

Organisk förändring 619 15,8

Förändring genom förvärv¹ 372 10,0

Valutakursförändring 181 5,6

Förändring totalt 1 172 31,4

Nettoomsättning 2022 4 903

1) Förvärvseffekt räknas 12 månader efter tidpunkten för övertagandet. Förvärven avser Complete Air Supply som ingår i koncernens räkenskaper 
från februari 2021, Coolair från mars 2021, IRC från juni 2021, Fenagy från juli 2021, FCD från augusti 2021, Armcor från september 2021, Inventor 
från oktober 2021, Airstream från november 2021 och Climate Solutions från december 2021. Under 2022 har Deltron tillkommit.

NETTOOMSÄTTNING
Den organiska försäljningen ökade med 15,8 procent i 
kvartalet jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna 
uppgick till 10,0 procent och valutaeffekterna uppgick till 
5,6 procent. Nettoomsättningen ökade med 31,4 procent 
och uppgick till 4 903 mkr (3 731).

Samtliga regioner har haft en positiv organisk försälj-
ning under kvartalet jämfört med föregående år. 
Centraleuropa respektive Södra Europa rapporterar en 
organisk tillväxt på 15 procent respektive 14 procent. 
Östra Europa ökade den organiska försäljningen med 
60 procent jämfört med föregående år. Avslutningsvis 
rapporterar Asia Pacific en ökad organisk försäljning 
med 11 procent.

Omsättningsökningen har varit störst inom produktom-
rådet HVAC som rapporterar en stark utveckling under 
kvartalet med en organisk tillväxt om 19,5 procent. 
Produktområdet OEM har en fortsatt tillväxt under det 
första kvartalet, inte minst tack vare det utfasningspro-
gram av F-gaser som pågår i Europa, och rapporterar en 
organisk tillväxt i Europa om 17 procent trots utmaningar 
inom varuförsörjningen. Totalt rapporterar produktom-
rådet OEM en organisk tillväxt om 6,7 procent påverkat 
negativt av pandemieffekter i Kina. Produktområdet 
Kommersiell och industriell kyla rapporterar ett bra 
kvartal med en organisk tillväxt om 14 procent.

RESULTAT
Koncernens EBITA uppgick till 407 mkr (275) under det 
första kvartalet, vilket är en ökning med 48,3 procent. 
Detta är Beijer Refs bästa första kvartal någonsin, i 
absoluta tal. Positiva valutakurseffekter ingår i EBITA 
med 13,6 mkr (-10,3). EBITA marginalen uppgick till 8,3 
procent (7,4). Det förbättrade resultatet beror på främst 
högre organisk tillväxt. 

Finansnetto uppgick till -25 mkr (-15) påverkat av en 
högre skuldsättning. Skattesatsen i kvartalet uppgick till 
25,9 procent (25,8).

Resultatet före skatt uppgick till 367 mkr (248). Peri-
odens resultat uppgick till 273 mkr (184). Resultat per 
aktie före utspädning uppgick till 0,71 kronor (0,47) vilket 
är en ökning med 49,4 procent.

Q1 2022
Q1 2021

14%

7%

20%

16%
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KASSAFLÖDE OCH NETTOSKULD
Det operativa kassaflödet uppgick till -295 mkr (386) där 
den högre resultatgenereringen påverkade positivt men 
det ökade rörelsekapitalet påverkade negativt.

Rörelsekapitalet har påverkat med negativt 730 mkr som 
en följd av den högre affärsaktiviteten under kvartalet 
samt att bolaget medvetet har tagit ett beslut att ha en 
ökad servicenivå på lagret inför stundande säsong.

Nettoskulden uppgick vid första kvartalets slut till 5 363 
mkr (3 133) påverkat av en högre rörelsekapitalbindning 
samt av förvärvsverksamhet under kvartalet.

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,7 
(2,0).

Bolaget har vid periodens utgång beviljade kredit-
faciliteter uppgående till 4 990 mkr (4 273), varav 
outnyttjade krediter uppgår till 839 mkr (1 608). Totalt 
har nettoskulden ökat med 2 230 mkr. Efter kvartalets 
utgång tecknades ett nytt lån uppgående till 1 600 mkr 
varav 600 mkr avser en amortering av en befintlig kredit. 
Outnyttjade krediter uppgår till 1 839 mkr efter det 
nytecknade lånet.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

FÖRVÄRV AV DELTRON I KROATIEN
I början av januari förvärvade Beijer Ref 80% av aktierna 
i Deltron, med option att förvärva resterande andel. 
Bolaget är verksamt inom HVAC och utökar Beijer 
Refs geografiska täckning inom detta produktområde. 
Bolaget har en årsomsättning på 400 mkr, 110 anställda 
och bidrar positivt till bolagets resultat. Deltron ingår i 
bolagets redovisning från den 1 januari 2022. Beijer Ref 
har sedan tidigare en mindre närvaro i Kroatien och får 
nu genom förvärvet även en etablering i Bosnien-Herce-
govina, vilket är en ny marknad för koncernen.

KOMPLETTERANDE FÖRVÄRV I AUSTRALIEN
I slutet av kvartalet tecknade Beijer Ref två nya avtal om 
att förvärva samtliga tillgångar i GMR Supplies, en kyl-
distributör baserad i Perth, Västra Australien, och Mack-
ay Air Supply, en HVAC&R-distributör baserad i Mackay, 
Queensland. GMR Supplies och Mackay Air Supply har 
tillsammans en ackumulerad årsomsättning som uppgår 
till cirka 50 miljoner kronor. Verksamheterna ingår i Beijer 
Refs räkenskaper från 1 april 2022.

Operativt kassaflöde och Nettoskuld, Mkr Q1 2022 Q1 2021

Rörelseresultat (EBIT) 393 263

Avskrivningar/nedskrivningar på materiella tillgångar 26 12

Avskrivningar/nedskrivningar på immateriella tillgångar 107 102

EBITDA 526 377

Förändring rörelsekapital -730 13

Investeringar i anläggningstillgångar -40 -50

Amortering av leasingskuld -91 -81

Ej kassaflödespåverkade poster 40 127

Operativt kassaflöde -295 386

Nettoskuld, utgående balans 5 363 3 133

Varav:

Pensionsskuld 144 160

Leasingskuld enligt IFRS 16 1 521 1 336

Nettoskuld exklusive påverkan av pensions-och leasingskuld 3 698 1 637

Beviljad kreditram 4 990 4 273

Varav outnyttjat 839 1 608

Nettoskuld/EBITDA 2,7 2,0
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hölls den 7 april 2022. Stämman beslutade 
i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning 
om 1,10 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. 
Utbetalning av utdelningen ska ske i två delbetalningar: 
den första med 0,60 kr per aktie och den andra med 0,50 
kr per aktie. Total utdelning uppgår till 418,5 mkr (379,6) 
baserat på antal utestående aktier och motsvarar 43% 
(53) av vinst per aktie för koncernen. Avstämningsdagar 
är 11 april 2022 och 11 oktober 2022. Utbetalning från 
Euroclear Sweden AB skedde den 14 april 2022 för den 
första utbetalningen och beräknas ske 14 oktober 2022 
för den andra utbetalningen.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut 
om att emittera högst 38 230 407 nya aktier, mots-
varande 10 procent av bolagets aktiekapital och antal 
aktier. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, 
genom apport eller genom kvittning. Vidare beslutade 
stämman att införa ett långsiktigt aktiebaserat incita-
mentsprogram LTIP 2022/2025 för nyckelpersoner inom 
koncernen. 

HÅLLBARHET
Hållbarhet är en väl integrerad del av Beijer Ref. Att 
göra affärer baserat på sunda normer är ett ansvar som 
koncernen tar på stort allvar, samtidigt som det vävs in 
som ett naturligt förhållningssätt i alla delar av organi-
sationen. Beijer Refs hållbarhetsstrategi grundar sig på 
FNs globala mål i Agenda 2030 och omfattar; ekonomi, 
samhälle och miljö. Beijer Ref gör bedömningen att det 
är inom miljöområdet som Beijer Ref kan göra störst 
skillnad. För att ytterligare förstärka arbetet med att 
utveckla miljövänlig kylteknik mäter koncernen hur stor 
andel av Beijer Refs OEM-försäljning som är miljövänlig. 
Målet är att det skall öka från dagens 33% till 50% till år 
2025. På vår hemsida och i årsredovisningen redogörs 
mer för våra målsättningar och hur vi presterar i förhål-
lande till målen.

RISKBESKRIVNING 
Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal 
omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelsere-
sultat 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 agen-
tur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåta-
ganden, 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. Moder-

bolagets 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 
redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns 
beskrivna i den senaste årsredovisningen. Upplysningar 
enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella 
rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar 
av delårsrapporten. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas in i bal-
ansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när samtliga förmåner och risker 
förknippade med äganderätten har överförts. En finan-
siell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen 
i avtalet fullgörs eller på annat sätt avslutas. 

Finansiella instrument värderas initialt till verkligt värde 
och därefter löpande till verkligt värde eller upplupet 
anskaffningsvärde beroende på klassificering. Finansiel-
la instrument redovisade till anskaffningsvärde redovisas 
initialt till ett belopp motsvarande instrumentets verkliga 
värde med tillägg för transaktionskostnader. Finansiella 
instrument redovisade till verkligt värde redovisas initialt 
till ett belopp motsvarande instrumentets verkliga värde, 
transaktionskostnader kostnadsförs direkt. Ett finansiellt 
instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån 
i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen 
avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter 
första redovisningstillfället som beskrivs nedan. Samt-
liga finansiella derivatinstrument redovisas löpande 
till verkligt värde. Köp och försäljning av finansiella 
tillgångar redovisas på affärsdagen, vilken är den dag då 
koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. 
Koncernen tillämpar från och med 1 januari 2018 princi-
pen att redovisa reserv för förväntade kreditförluster för 
finansiella tillgångar och fordringar som klassificerats till 
upplupet anskaffningsvärde.
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Siffrorna ovan avser den totala omsättningsfördelningen under första kvartalet 
2022. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag, Mkr Q1-22 Q1-21 R12 Helår 2021

Nettoomsättning 4  903 3 731 18 077 16 905

Övriga rörelseintäkter 22 11 60 48

Rörelsens kostnader -4 399 -3 364 -16 153 -15 118

Avskrivningar -133 -115 -493 -474

Rörelseresultat (EBIT) 393 263 1 491 1 361

Finansnetto -25 -15 -79 -69

Resultat före skatt 367 248 1 412 1 292

Skatt -95 -64 -332 -302

Periodens resultat 273 184 1 079 990

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 270 180 1 069 979

Innehav utan bestämmande inflytande 3 4 10 11

Periodens resultat per aktie före utspädning, kr 0,71 0,47 2,81 2,58

Periodens resultat per aktie efter full utspädning, kr 0,71 0,47 2,80 2,56

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag, Mkr Q1-22 Q1-21 R12 Helår 2021

Periodens resultat 273 184 1 079 990

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen -4 4 23 31

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i ovan post 1 -1 -3 -5

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 208 185 243 220

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i ovan post -3 -4 -2 -3

Totalresultat för perioden 475 368 1 340 1 233

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 477 360 1 335 1 218

Innehav utan bestämmande inflytande -2 8 5 15
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Koncernens balansräkning i sammandrag, Mkr 31 mars 2022 31 mars 2021 31 dec 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar:

Immateriella anläggningstillgångar 3 955 2 281 3 470

Materiella anläggningstillgångar 724 599 703

Nyttjanderättstillgångar 1 484 1 299 1 442

Uppskjutna skattefordringar 240 196 224

Övriga anläggningstillgångar 155 161 156

Summa anläggningstillgångar 6 558 4 536 5 995

Omsättningstillgångar:

Varulager 6 035 4 019 5 057

Kundfordringar 3 279 2 529 2 660

Övriga kortfristiga fordringar 695 467 584

Likvida medel 860 1 012 1 004

Summa omsättningstillgångar 10  870 8 027 9 305

Summa tillgångar 17 427 12 563 15 300

EGET KAPITAL OCH SKULDER:

Eget kapital 5 743 4 882 5 266

Summa eget kapital 5 743 4 882 5  266

Långfristiga skulder 5 435 3 880 4 882

Uppskjutna skatteskulder 175 110 168

Summa långfristiga skulder 5 610 3 990 5 050

Kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 2 696 2 198 2 130

Övriga kortfristiga skulder 3 378 1 493 2 855

Summa kortfristiga skulder 6 075 3 691 4 985

Summa eget kapital och skulder 17 427 12 563 15 300

Därav räntebärande skulder 6 223 4 145 5 589

Nettoskuld 5 363 3 133 4 585

Beviljad kreditram 4 990 4 273 4  912

Varav outnyttjat 839 1 608 1 020

Medeltalet anställda 4 354 4 015 4 134
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Koncernens nyckeltal 31 mars 2022 31 mars 2021 31 dec 2021

Soliditet, % 33,0 38,9 34,4

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 15 13 14

Eget kapital per aktie efter full utspädning, kr 16 13 15

Avkastning på eget kapital efter skatt (R12), % 20,9 17,2 20,3

Avkastning på operativt kapital (R12), % 15,3 14,7 15,4

Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,6 0,9

Räntetäckningsgrad, ggr 13,3 14,9 16,4

Net debt/EBITDA 2,7 2,0 2,5

Antal utestående aktier 380 468 980 379 610 130 380 468 980

Innehav av egna aktier 1 1 835 090 2 693 940 1 835 090

Totalt antal aktier 382 304 070 382 304 070 382 304 070

Genomsnittligt antal utestående aktier 380 468 980 379 610 130 380 254 268

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Mkr 3 mån 2022 3 mån 2021 Helår 2021

Rörelseresultat 393 263 1 361

Ej kassaflödespåverkande poster 174 127 496

Erlagd ränta -30 -18 -84

Betald inkomstskatt -90 -44 -290

Realisationsresultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar – -4 -4

Förändringar i rörelsekapital -730 13 -1 390

Kassaflöde från den löpande verksamheten -283 336 89

Kassaflöde från investeringsverksamheten -357 -317 -749

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 568 -111 1 184

Amortering av leasingskulder -91 -81 -335

Utbetald utdelning -1 – -380

Förändring likvida medel -164 -173 -191

Kursdifferens likvida medel 21 31 41

Likvida medel vid årets början 1 004 1 154 1 154

Likvida medel vid periodens slut 860 1 012 1 004

Eget kapital, Mkr 31 mars 2022 31 mars 2021 31 dec 2021

Ingående balans 5 266 4 489 4 489

Årets resultat 273 184 990

Övrigt totalresultat 202 184 243

Utdelning – – -380

Återköp optioner LTIP 2018-2021 – – -144

Försäljning av egna aktier i samband med förfall av optionsprogram LTIP 2018-2021 – – 45

Erhållen optionspremie vid utställande av optionsprogram LTIP 2021-2024 – – 21

Innehavare utan bestämmande inflytande som uppkommit vid rörelseförvärv 3 26 11

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande -1 – -10

Utgående balans 5 743 4 882 5 266

1) Innehav av egna aktier säkerställer leverans av aktier till deltagarna i optionsprogrammet. Optionsprogrammet förfaller i juni 2024.
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Q1 Mkr Norden Central-
europa

Södra
Europa

Östra
Europa Afrika Asia Pacific Koncernen

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 

per segment 499 386 1 002 820 1712 1 317 435 189 337 269 1 039 834 5 024 3 816

- varav kommersi-

ell och industriell 

kyla 253 222 610 481 524 451 101 76 226 182 354 300  2 068 1 712

- varav HVAC 172 120 354 319 1 014 714 332 109 66 55 495 372 2 432 1 690

- varav OEM 75 44 38 20 174 151 2 4 45 32 190 163 525 414

Internförsäljning 

mellan segment -122 -85

Nettoomsättning 4 903 3 731

Rörelseresultat per 

segment 60 43 79 49 120 82 50 14 29 25 95 69 433 282

Koncerngemen-

samma kostnader -40 -19

Rörelseresultat 

(EBIT)

393 263

Finansnetto -25 -15

Skatt -95 -64

Periodens resultat 273 184

Rörelsekapital, 

genomsnitt för 

perioden 562 423 1 205 861 1 996 1 267 545 339 543 402 1 434 830 6 284 4 122

Koncernelimine-

ringar -10 -1

Totalt genomsnitt-

ligt rörelsekapital 6 274 4 122

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. Segmentsredovis-
ningen för regionerna innehåller resultaträkningen t o m 
rörelseresultat samt rörelsekapital. Internförsäljning inom 
respektive segment är eliminerat i nettoomsättningen, 
internförsäljning mellan segmenten elimineras på total 
nivå. Nettoomsättningen är fördelad per respektive pro-
duktområde, dvs Kommersiell och industriell kyla, HVAC 
samt OEM. Rörelsekapitalet består av varulager, kund-
fordringar och leverantörsskulder och är ett genomsnitt 
baserat på månadsvärden för respektive period.

FÖRETAGSFÖRVÄRV
Bolaget gör vid varje förvärv en väsentlighetsbedömning 
baserat på omsättning, produktområde och marknad. 
Vår bedömning är att ett förvärv är väsentligt i de fallen 

omsättningen i det förvärvade bolaget överstiger 5% 
av total omsättning. Under året har två företagsförvärv 
tillkommit i koncernens räkenskaper vilka var för sig har 
bedömts som oväsentliga. Information om förvärven 
lämnas nedan.

2022

DELTRON
I början av januari förvärvade Beijer Ref 80% av aktierna i 
Deltron, med option att förvärva resterande andel. Bolaget 
omsätter cirka 400 mkr med en god lönsamhet. Deras 
huvudkontor ligger i Split (Kroatien). Deltrons huvudsak-
liga verksamhet består av luftkonditioneringsutrustning 
för kommersiellt och privat bruk. I förvärvet ingår även ett 
bolag med verksamhet i Bosnien-Hercegovina. 

GMR SUPPLIES OCH MACKAY AIR SUPPLY
Beijer Ref har tecknat två nya avtal om att förvärva 
samtliga tillgångar i GMR Supplies, en kyldistributör 
baserad i Perth, Västra Australien, och Mackay Air Supply, 
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Företagsförvärv 2022, MKr Q1 2022 Q1 2021

Verkligt värde redovisat i koncernen:

Kundlistor 37 17

Materiella anläggningstillgångar 16 13

Uppskjuten skattefordran 1 5

Varulager 58 147

Övriga omsättningstillgångar 73 56

Likvida medel 82 20

Uppskjuten skatteskuld -6 -5

Avsättning -1 -1

Övriga rörelseskulder -88 -56

Summa identifierbara nettotillgångar 172 197

Goodwill 355 107

Effekt på kassaflödet

Köpeskilling -527 -301

Ej betald köpeskilling 207 -3

Likvida medel i förvärvade bolag 82 20

Summa -238 -283

en HVAC&R-distributör baserad i Mackay, Queensland. 
GMR Supplies och Mackay Air Supply har tillsammans en 
ackumulerad årsomsättning som uppgår till cirka 50 mkr. 
Verksamheterna ingår i Beijer Refs räkenskaper från 1 
april.

2021

SINCLAIR
Den tjeckiska koncernen Sinclair Global group ingår i 
Beijer Ref koncernen sedan 1 januari 2021. Sinclair ägs till 
85% med option att förvärva resterande andel, köp- och 
säljoption har utfärdats med start i april 2023. Sinclair 
har huvudkontor i Brno, Tjeckien med försäljningskontor i 
Slovakien, Ungern, Österrike och Kroatien. Bolaget har ca 
110 anställda med en årsomsättning om knappt 500 mkr.

COMPLETE AIR SUPPLY
I slutet av januari förvärvades 100% av aktierna i Com-
plete Air Supply (CAS) i Australien. Bolaget är verksamt 
inom HVAC och har ett sortiment som kompletterar våra 
befintliga bolag i Australien. CAS har en årlig omsättning 
på ca 130 mkr, med 40 anställda fördelat på 2 filialer. 
Bolaget ingår i bolagets redovisning från den 1 februari 
2021. 

COOLAIR
Beijer Ref förvärvade 60% av aktierna i Coolair Tyskland 
i slutet av februari. En köp- och säljoption har utfärdats 
om att förvärva resterande andel inom de kommande 
åren. Coolair ingår i koncernens räkenskaper från 1 mars. 

Coolairs årsomsättning uppgår till ca 100 mkr och har 
drygt 25 anställda.

REDOVISNING AV FÖRVÄRV
Identifierade kundlistor skrivs av under 10 år medan 
varumärken bedöms ha en obestämd livslängd och skrivs 
inte av. Merparten av uppkommen förvärvsgoodwill 
motiveras av synergivinster med koncernens befintliga 
verksamheter. Under 2022 har två förvärv gjorts med 
option att förvärva resterande aktier inom några år 
(2023–2025). Optionerna har värderats till det sannolika 
utfallet och bokats upp som långfristig skuld, denna skuld 
uppgår till 123 mkr. Förvärv som inkluderar en säljoption 
där ägandet kommet att uppgå till 100% konsolideras in 
till 100% vid förvärvstillfället. 

Förvärvskostnader uppgår under 2022 till 2 mkr och ingår 
i övriga kostnader. Förvärvskostnader och förvärvskalky-
lerna är preliminära.
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag, Mkr 31 mars 2022 31 mars 2021 Helår 2021

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 6 6 6

Materiella anläggningstillgångar 5 5 5

Finansiella anläggningstillgångar 6 398 4 162 5 694

Omsättningstillgångar 1 111 377 1 024

Summa tillgångar 7 520 4 550 6 729

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 948 1 787 1 959

Långfristiga skulder 4 102 2 703 3 569

Kortfristiga skulder 1 470 60 1 201

Summa eget kapital och skulder 7 520 4 550 6 729

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, Mkr 3 mån 2022 3 mån 2021 Helår 2021

Rörelsens intäkter 3 – 83

Rörelsens kostnader -37 -20 -100

Avskrivningar -1 -1 -3

Rörelseresultat -35 -21 -20

Finansnetto 22 18 18

Resultat från andelar i koncernföretag – – 588

Resultat före bokslutsdispositioner -13 -3 586

Bokslutsdispositioner – – 52

Resultat före skatt -13 -3 638

Skatt – – -11

Periodens resultat -13 -3 627



Beijer Ref AB
Q1 2022 – Publicerad den 21 april 2022

14

För mer detaljer inklusive beräkningar, se www.beijerref.com/sv/alternativa-nyckeltal/

Ekonomiska 
definitioner

∆% Förändring i procent.
Avkastning på 

eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Syftet med avkastning på eget kapital samt 
övriga avkastningsmått är att ställa resultatet i förhållande till viktiga balansräkningsposter.

Avkastning på 
operativt kapital

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

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

EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstill-
gångar. 

Rörelseresultat (EBIT) Resultat före finansnetto och skatt
Eget kapital per aktie

före / efter utspädning
Eget kapital före / efter utspädning i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Nettoskuld/Net debt Räntebärande skulder minskat med likvida medel inklusive kortfristiga placeringar. Vi anser att 
nettoskulden är användbart för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att 
bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens 
möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Säljoptioner i samband med förvärv ingår ej.

Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten justerat med erlagd ränta, betalt inkomstskatt samt belas-
tad av investeringar i anläggningstillgångar.

Net debt/EBITDA Nettoskuld i förhållande till rullande 12 månaders EBITDA.
Operativt kapital Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar.

Organisk 
förändring

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

R12 Rullande tolv. Avser de senaste 12 månaderna.
Resultat per aktie

före / efter utspädning
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning.

Räntebärande 
skulder

Räntebärande skulder inkluderar räntebärande avsättningar.

Räntetäckningsgrad 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.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Skuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Syftet är att visa belåning i förhållande till bokfört värde på det 

egna kapitalet.

Soliditet Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen.
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Branschtermer

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

Chiller Vätskekylaggregat.

CO2-ekvivalent Mått på utsläpp av växthusgaser och hur mycket koldioxid som behövs för att ge samma verkan på klimatet.

F-gaser Syntetisk gas som innehåller flour, exempelvis HCFC och HFC.

GWP Global Warming Potential, mäter påverkan av växthuseffekten.

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

HFC HydroFluoroCarbons, fluorerade växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen.

HFO HydroFluoroOlefins, syntetiska miljövänliga köldmedier.

HORECA Hotell, Restaurang, Catering.

HVAC Heating, Ventilation, Air Conditioning - värme, ventilation, luftkonditionering.

OEM Original Equipment Manufacturer, egen produkttillverkning.

Transkritiskt Värmeöverföring med gaskylare.
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Geografiska områden

Afrika Botswana, Ghana, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Mauritius och Zambia.

Asia Pacific Australien, Indien, Kina, Malaysia, Nya Zeeland, Nya Kaledonien, Singapore och Thailand.

Centraleuropa Belgien, Irland, Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Storbritannien.

Norden Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Södra Europa Frankrike, Italien, Portugal och Spanien, Grekland.

Östra Europa Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Bosnien-Hercegovina, Tjeckien och 
Ungern.

Övrigt

CSR Corporate Social Responsibility / företagens sociala ansvar.

KPI Key Performance Indicator / Nyckeltal.

PIM Product Information Management, central hantering av produktinformation som krävs för att 
marknadsföra och sälja produkterna genom en eller flera distributionskanaler.

Kort om Beijer Ref 
Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörs-
verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och 
värme pumpar. 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 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 luftkonditio-
nering 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.

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 publiceras den 15 juli 
2022

• Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 20  
oktober 2022

• Delårsrapport för fjärde kvartalet publiceras den 26 januari 
2023
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Stortorget 8, 211 34 Malmö
Telefon 040-35 89 00

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com

TELEFONKONFERENS Q1 2022 
Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och 
CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2022. Presentationen hålls på engelska och 

pågår ca 30 minuter. Mötet är den 21 april kl. 10.00 CET.

Audiocast & telekonferens:
Webcast: https://financialhearings.com/event/43189

 
Telekonferens: Ring in på nr: 

SE: +468 505 58 373
UK: +44 33 330 09 034
US: +16 46 722 49 56

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 21 april.

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

Malmö den 21 april 2022

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO 

För mer information om denna delårsrapport, kontakta:

Christopher Norbye, CEO
040-35 89 00

eller

Ulf Berghult, CFO
040-35 89 00

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). 
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 08.30 CET.

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


