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En telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls idag, den 15 juli 2022, kl. 10:00. Rapporten presenteras då av Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef samt Peter 
Welin, CFO. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan också följas direkt via webbsändning på; https://www.inwido.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-
presentationer. Här hittar du också presentationsmaterial för mötet innan det börjar. Det kommer också att vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress. 
För deltagande i telefonkonferensen/webbsändningen behövs ingen föranmälan men ring vänligen in fem minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid. Ring 
in på telefonnummer SE: +46 (0)8 50558368 UK: +44 3333009270 US: +1 6319131422. PIN för US: 28618205#. 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK (om inget annat anges) 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning 2 475 2 009 4 548 3 653 8 620 7 725

EBITA 293 264 470 385 1 008 922

Operationell EBITA 297 267 477 388 997 907

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3,66 3,29 5,74 5,00 13,03 12,29

Omsättningstillväxt (%) 23,2 16,9 24,5 15,4 20,3 15,6

EBITA-marginal (%) 11,8 13,1 10,3 10,5 11,7 11,9

Operationell EBITA-marginal (%) 12,0 13,3 10,5 10,6 11,6 11,7

Avkastning på operativt kapital (%) 17,9 15,7 17,9 15,7 17,9 16,9

Nettoskuld / Operationell EBITDA (ggr) 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 0,6

Nettoskuld / Operationell EBITDA (ggr) (exkl IFRS 16) 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,3

Nettoskuld 1 257 1 282 1 257 1 282 1 257 687

Nettoskuld (exkl IFRS 16) 861 928 861 928 861 348

 Den positiva starten på 2022 fortsätter in i det 

andra kvartalet. Vår organiska tillväxt är fortsatt på en 

god nivå samtidigt som vi under kvartalet förvärvat 

Westcoast Windows och Hyvinkään Puuseppien. Under 

kvartalet noterar vi vår högsta vinst i ett andra kvartal 

hittills och når för första gången en miljard kronor i EBITA 

rullande 12 månader. 

Andra kvartalet 2022 
▪ Nettoomsättningen ökade till 2 475 MSEK (2 009), 

+23%. Den organiska tillväxten uppgick till +15%. 

▪ Den rapporterade orderingången ökade med 11% och 
orderstocken ökade med 32% till 2 687 MSEK.  

▪ EBITA ökade till 293 MSEK (264) och EBITA-marginalen 
uppgick till 11,8% (13,1).  

▪ Operationell EBITA ökade till 297 MSEK (267) och den 
operationella EBITA-marginalen uppgick till 12,0% 
(13,3%).  

▪ Resultat per aktie ökade till 3,66 SEK (3,29).  

▪ Nettoskuldsättningen minskade till 1,0x operationell 
EBITDA (0,7x exklusive IFRS 16). 

▪ Inwido förvärvade Westcoast Windows i Sverige och 
Hyvinkään Puuseppien i Finland. 

 

 

 

 

 

Januari-juni 2022 
▪ Nettoomsättningen ökade till 4548 MSEK (3 653), +24%. 

Den organiska tillväxten uppgick till 17%. 

▪ EBITA ökade till 470 MSEK (385) och EBITA-marginalen 
uppgick till 10,3% (10,5).  

▪ Operationell EBITA ökade till 477 MSEK (388) och den 
operationella EBITA-marginalen uppgick till 10,5% 
(10,6).  

▪ Resultat per aktie ökade till 5,74 SEK (5,00).  

▪ Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 
361 MSEK (278) 

▪ Avkastning på operativt kapital ökade till 17,9% (15,7) 
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Fortsatt god tillväxt och rekordstor orderstock 
Den positiva starten på 2022 fortsätter in i det andra kvartalet. Vår organiska tillväxt är 
fortsatt på en god nivå samtidigt som vi under kvartalet förvärvat Westcoast Windows i 
Sverige och Hyvinkään Puuseppien i Finland, vilket gör att vi tar ytterligare steg för att 
uppfylla vårt långsiktiga tillväxtmål. Under kvartalet noterar vi vår högsta vinst i ett andra 
kvartal hittills och når för första gången en miljard kronor i EBITA baserat på rullande tolv 
månader. Samtidigt har vi under kvartalet en lägre marginal jämfört med samma kvartal i 
fjol, vilket huvudsaklingen är hänförligt till affärsområdet e-Commerce. Vi ser att priset 
på insatsvaror har fortsatt stiga samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med att föra över 
dessa ökningar till nästa led. Vår orderstock är rekordstor samtidigt som orderingången 
ökar, om än i en lägre takt än under början av året. 

Trots en osäker omvärld med krig i Ukraina, en hög inflation och snabbt stigande räntor 
är Inwidos verksamhet stabil, med ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättning. Under kvartalet ökade nettoomsättningen 
med 23 procent till 2 475 MSEK (2 009), 15 procent organiskt. Operationell EBITA ökade till 297 MSEK (267) medan den 
operationella EBITA-marginalen minskade till 12,0 procent (13,3). Orderstocken på 2 687 MSEK är den högsta hittills med en 
ökning med 32 procent och orderingången i kvartalet ökar med 11 procent.   

God utveckling i tre av fyra affärsområden 
Affärsområde Skandinavien har under kvartalet en fortsatt hög tillväxt som kombineras med en god lönsamhet. Försäljningen 
ökade med 21 procent, operationell EBITA steg med 20 procent till 205 MSEK (172) och den operationella EBITA-marginalen 
blev 15,1 procent. Den positiva försäljningsökningen sker i samtliga affärsenheter i Skandinavien medan vinstökningen främst 
sker i Danmark och Norge. 

Affärsområde Östeuropa visar en starkare organisk tillväxt, där efterfrågan i både konsument- och industrimarknaden var 
fortsatt god. Försäljningen steg med 30 procent, operationell EBITA ökade till 52 MSEK (41) medan den operationella EBITA-
marginalen minskade marginellt till 8,8 procent. Den positiva utvecklingen är tydlig i vår största affärsenhet i Finland och i den 
polska verksamheten med god tillväxt samtidigt som vinsten ökar.  

Affärsområde e-Commerce utmaningar från första kvartalet fortsätter. Implementeringen av de tillväxtfrämjande 
maskininvesteringarna har, under de första två månaderna av kvartalet, påverkat produktionseffektiviteten negativt. Detta i 
kombination med en ökad satsning på marknadsföring för långsiktig tillväxt, en ogynnsam produktmix och att jämförelsetalen 
från 2021 är på en historiskt mycket hög nivå, har gjort att vinstmarginalen försämrats.  Försäljningen minskade med 2 procent 
till 268 MSEK, operationell EBITA uppgick till 20 MSEK (55) och den operationella EBITA-marginalen blev 7,6 procent (20,4).  

Affärsområde Västeuropa visar under kvartalet kraftigt ökad tillväxt och lönsamhet. Det beror på en stark utveckling i 
framförallt vår irländska verksamhet samtidigt som Dekko Window Systems, som förvärvades under första kvartalet, nu tydligt 
bidrar till affärsområdets utveckling. Försäljningen ökade med 71 procent till 247 MSEK. Operationell EBITA ökade till 25 MSEK 
(8) och den operationella EBITA-marginalen steg till 9,9 procent.  

Vårt accelererade förvärvsarbete bär frukt 
Vårt förvärvsarbete har accelererat och det är glädjande att vi under kvartalet har utökat Inwidofamiljen med svenska 
Westcoast Windows och finska Hyvinkään Puuseppien, som ingår i våra räkenskaper sedan juni. Med ett starkt kassaflöde och 
en låg skuldsättningsgrad finns stora möjligheter till fortsatta förvärv även om konjunkturen skulle mattas av.  

Utsikter 
Andra kvartalet visar på en fortsatt stark försäljning och vårt bästa resultat för ett andra kvartal hittills. Vi går in i tredje 
kvartalet med en rekordstor orderstock samtidigt som orderingången visade en viss avmattning i slutet av kvartalet. 
Osäkerhetsfaktorerna i omvärlden med stigande energipriser, inflation och höjda räntor medför i det korta perspektivet att 
konsumenternas disponibla inkomster krymper. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska med konsumenternas stora intresse för 
innemilljö kombinerat med ökande krav på energieffektiviseringar, inte minst i tider av stigande priser på energi. 
 

MALMÖ, 15 JULI 2022 

 
 

Henrik Hjalmarsson  
VD och koncernchef  
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Koncernen 

Nettoomsättning och orderingång     

Den goda tillväxten fortsatte under årets andra kvartal och nettoomsättningen ökade till 2 475 MSEK (2 009), motsvarande en 
tillväxt om 23 procent (organiskt 15 procent). Ökningen kommer både från ökad volym och höjda priser. Nettoomsättningen 
under perioden januari-juni ökade till 4 548 MSEK (3 653), motsvarande en tillväxt om 24 procent (organisk 17 procent). 

 

 

  
 

Under det andra kvartalet ökade den rapporterade orderingången med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregå-
ende år (7 procent justerat för förvärv). Orderingången ökade med 8 procent inom affärsområde Skandinavien, 16 procent 
inom Östeuropa, 68 procent inom Västeuropa medan e-Commerce redovisade en orderingång som var 12 procent lägre. Vid 
periodens slut uppgick orderstocken till 2 687 MSEK (2 029), en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande tidpunkt fö-
regående år (26 procent justerat för förvärv). Detta är den största orderstocken hittills i Inwidos historia.  

  
RTM = Rullande Tolv Månader 

EBITA  

Under det andra kvartalet ökade EBITA till 293 MSEK (264) medan EBITA-marginalen uppgick till 11,8 procent (13,1). Operation-
ell EBITA, det vill säga EBITA före jämförelsestörande poster, ökade till 297 MSEK (267) och den operationella EBITA-marginalen 
uppgick till 12,0 procent (13,3). Kostnader för insatsvaror fortsatte att stiga under kvartalet vilket i kombination med en viss 
eftersläpning i prishöjningar mot kund hade en negativ effekt på bruttomarginalen. Detta balanserades delvis med en förbätt-
rad kostnadseffektivitet.   

Under perioden januari-juni ökade EBITA till 470 MSEK (385) och EBITA-marginalen uppgick till 10,3 procent (10,5). Operationell 
EBITA ökade till 477 MSEK (388) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 10,5 procent (10,6).  

Finansnetto 

Finansnettot under det andra kvartalet uppgick till -17 MSEK (-17) och koncernens räntenetto uppgick till -7 MSEK (-7). Under 
perioden januari-juni uppgick finansnettot till -31 MSEK (-5) medan koncernens räntenetto uppgick till -12 MSEK (-13). Avvikel-
sen i finansnettot förklaras främst av positiva valutakurseffekter under motsvarande period föregående år.  

Resultat före och efter skatt 

Resultat före skatt ökade till 270 MSEK (242) under det andra kvartalet. Inkomstskatter uppgick till -55 MSEK (-51) och resultat 
efter skatt ökade till 215 MSEK (191). Under perioden januari-juni ökade resultat före skatt till 427 MSEK (370). Inkomstskatter 
uppgick till -90 MSEK (-80) och resultat efter skatt ökade till 337 MSEK (290). 

 

Analys av nettoomsättning apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun

Nettoomsättning 23% 2 475 17% 2 009 24% 4 548 15% 3 653

Organisk tillväxt 15% 330 19% 317 17% 669 18% 560

Strukturförändring 4% 84 1% 19 3% 128 1% 20

Valutakurseffekter 2% 52 -3% -47 3% 99 -3% -94

2022 (MSEK) 2021 (MSEK) 2022 (MSEK) 2021 (MSEK)
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Resultat per aktie 

Resultat per aktie före och efter utspädning under det andra kvartalet ökade till 3,66 SEK (3,29). Resultat per aktie före och 
efter utspädning under perioden januari-juni ökade till 5,74 SEK (5,00).  

Effekterna av covid-19 och redovisning av statliga stöd   

Statliga stöd samt tillfälliga anstånd med skatter och avgifter relaterade till covid-19 pandemin var inte materiella ur ett 
koncernperspektiv.  

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster av engångskaraktär med betydande inverkan på resultatet är viktiga för att förstå den underlig-
gande verksamhetsutvecklingen. Kostnaderna avser framför allt förvärvsrelaterade kostnader och omstruktureringsåtgärder 
under en konsolideringsfas, där bolaget effektiviserar bl.a. genom nedläggningar eller omläggningar av produktionsfaciliteter 
och försäljningsenheter. Dessa kostnader består huvudsakligen av nedskrivningar av tillgångar, personalkostnader och övriga 
externa kostnader.  

Jämförelsestörande poster uppgick till -4 MSEK (-3) under det andra kvartalet och avser främst förvärvsrelaterade kostnader. 
För perioden januari-juni uppgick de jämförelsestörande posterna till netto -7 MSEK (-3).  

Bruttoinvesteringar, avskrivningar och nedskrivningar  

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar under det andra kvartalet uppgick till 40 MSEK (37). Av- och nedskriv-
ningar uppgick till 71 MSEK (62). För perioden januari-juni uppgick bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till 65 
MSEK (66). Av- och nedskrivningar uppgick till 138 MSEK (120).  

Kassaflöde   

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick under det andra kvartalet till 350 MSEK  
(352). Under perioden januari-juni ökade kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital till 361 
MSEK (278). Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital bidrog till det förbättrade kassaflödet.   

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under det andra kvartalet till -144 MSEK (-106). Under perioden januari-juni 
uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -304 MSEK (-137). Avvikelsen mot föregående år förklaras framför allt av 
företagsförvärv. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -396 MSEK (-286) under det andra kvartalet. Under perioden januari-
juni uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till -414 MSEK (-326). Avvikelsen mot föregående år förklaras framför-
allt av en högre utdelning jämfört med föregående år.   

Finansiell ställning och likviditet     

Inwidos huvudsakliga finansiering består av banklån baserade på bilaterala hållbarhetsrelaterade kreditavtal som löper ut un-
der perioden 2025-2028. Nämnda kreditavtal innehåller finansiella åtaganden (kovenanter), vilka följs upp kvartalsvis. Inwido 
uppfyller villkoren i gällande kreditavtal.  

Koncernens nettoskuld minskade och uppgick vid periodens slut till 1 257 MSEK (1 282) och 861 MSEK (928) exklusive IFRS 16 
som en följd av ett fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.   

Skuldsättningen beräknad som räntebärande nettoskuld/operationell EBITDA var vid slutet av perioden 1,0 (1,2) och 0,7 (0,9) 
exklusive IFRS 16. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 733 MSEK (961). Disponibla medel inklusive outnytt-
jade krediter uppgick till 2 280 MSEK (2 228).  

Säsongsvariationer      

Inwidos verksamhet påverkas av säsongssvängningar. Den svagaste perioden är det första kvartalet som normalt står för om-
kring 20 procent av årsomsättningen. Det andra och tredje kvartalet är normalt jämnstora och står tillsammans för drygt 50 
procent av årsomsättningen medan årets fjärde kvartal normalt är det största med knappt 30 procent av årsomsättningen. De 
största säsongsvariationerna återfinns inom konsumentmarknaden men även försäljningen till industrimarknaden är beroende 
av säsong och väder.  

Personal 

Antalet anställda var i genomsnitt 4 671 (4 632) under perioden januari-juni 2022. 

Moderbolaget  

Moderbolaget Inwido AB (publ) är ett renodlat holdingbolag utan egen operativ verksamhet. Moderbolagets resultat avser i 
huvudsak nettot av intäkter avseende koncerngemensamma tjänster med avdrag för löner, ersättningar och räntekostnader.  
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Aktier och aktiekapital  

Aktiekapitalet per den 30 juni 2022 uppgick till 231 870 112 SEK och antalet aktier uppgick till totalt 57 967 528. Bolaget har en 
(1) aktieserie. Varje aktie berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämma. Vid periodens slut var slutkursen 112,80 SEK och 
marknadsvärdet 6 539 MSEK. Totalt antal aktieägare uppgår till 14 870.  

Förvärv 

Den 1 mars 2022 förvärvade Inwido 70 procent av aktier och röster i det brittiska bolaget Dekko Window Systems Ltd. Dekko 
har cirka 200 anställda, en produktionsanläggning i utkanten av Manchester och omsatte motsvarande ca 260 MSEK under 
2021.  Bolaget säljer sina produkter till konsumentmarknaden, husbyggare och via arkitekter till både kommersiella fastigheter 
och nybyggnation. Bolaget blir en del av affärsområde Västeuropa. Inwido har ställt ut en säljoption avseende de resterande 30 
procent av aktierna, vilka framför allt innehas av ledande befattningshavare i Dekko. Säljoptionen ger minoritetsaktieägarna 
rätten men inte skyldigheten att avyttra sina aktier till Inwido under perioden 1 mars-30 april 2025. Inwido har även en kö-
poption som ger Inwido rätten men inte skyldigheten att förvärva eventuellt utestående aktier under perioden 1 maj-30 juni 
2025.  Köpeskillingen för de resterande 30 procent av aktierna kommer att baseras på den framtida finansiella utvecklingen för 
Dekko. Vidare kan en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av de initiala 70 procent av aktierna komma att erläggas baserat 
på uppnått rörelseresultat under 2022.  
 
Den 31 maj förvärvade Inwido samtliga aktier och röster i Westcoast Windows AB med verksamhet i Sverige och Storbritannien. 
Westcoast Windows grundades 1995 och tillverkar fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar i trä och trä/aluminium vid fabriken i 
Trollhättan. Bolaget säljer idag sina produkter främst genom byggvaruhus med villaägare och bostadsrättföreningar som stora 
kundgrupper. En del av produktionen går på export till Storbritannien, där företaget har en egen försäljningsorganisation. Verk-
samheten som under 2021 hade ca 80 anställda och en omsättning på 164 MSEK, blir nu en del av Inwidos affärsområde Skan-
dinavien.  
 
Den 31 maj förvärvade Inwido 65 procent av aktier och röster i Hyvinkään Puuseppien OY i Finland, specialiserat på massiva 
trädörrar och skräddarsydda fönster. Härmed lägger Inwido ytterligare en framgångsrik verksamhet till affärsområde Östeu-
ropa. Hyvinkään Puuseppien har 16 anställda och en produktionsanläggning i Ridasjärvi i Hyvinkää. Under 2021 omsatte bolaget 
cirka 40 MSEK.  Hyvinkään Puuseppien grundades 1958 och säljer idag sina produkter främst till bostadsrättsföreningar och 
fastighetsbolag, byggföretag och byggentreprenörer. Inwido har ställt ut en säljoption avseende de resterande 35 procent av 
aktierna, vilka innehas av den verkställande direktören i Hyvinkään Puuseppien. Säljoptionen ger minoritetsaktieägaren rätten 
men inte skyldigheten att avyttra sina aktier till Inwido under perioden 1 mars-30 april 2024. Inwido har även en köpoption som 
ger Inwido rätten men inte skyldigheten att förvärva eventuellt utestående aktier under perioden 1 mars-30 april 2024.  Köpe-
skillingen för de resterande 35 procent av aktierna kommer att baseras på den framtida finansiella utvecklingen för Hyvinkään 
Puuseppien.   
 
Gemensamt för dessa tre förvärv är att bolagen kommer fortsätta drivas som självständiga bolag inom respektive affärsområde 
samtidigt som bolagen kommer att kunna dra fördelar av synergier med Inwidos centrala inköpsorganisation samt övriga lokala 
affärsenheter i respektive marknad. Se Not 5 för ytterligare information.  

Incitamentsprogram 

Årsstämman 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående 
av en emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Emissionen av teckningsoptioner innefattade 94 500 teck-
ningsoptioner som gavs ut till det av Inwido helägda dotterbolaget Inwido Europe AB som därefter överläts till bolagets ledande 
befattningshavare. Överlåtelse skedde till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Teckning av aktier med stöd av tecknings-
optionerna ska kunna äga rum under perioderna från och med den 1 augusti 2024 till och med 31 augusti 2024, från och med 
den 15 februari 2025 till och med den 15 mars 2025, från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025, från 
och med den 15 februari 2026 till och med den 15 mars 2026 samt från och med den 1 augusti 2026 till och med den 31 augusti 
2026. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Inwido till ett pris motsvarande 125 procent av den 
volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholms officiella kurslista under perioden från och med den 
28 april 2021 till och med den 6 maj 2021. Teckningskursen motsvarar 189,79 SEK. 
 
Årsstämman 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående 
av en emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Programmet motsvarar huvudsakligen det långsiktiga inci-
tamentsprogram som antogs av årsstämman 2021. Emissionen av teckningsoptioner innefattade 108 500 teckningsoptioner 
som gavs ut till det av Inwido helägda dotterbolaget Inwido Europe AB som därefter överläts till bolagets ledande befattnings-
havare. Överlåtelse skedde till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna 
ska kunna äga rum under perioderna från och med den 1 augusti 2025 till och med 31 augusti 2025, från och med den 1 augusti 
2026 till och med den 31 augusti 2026 samt från och med den 1 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027.  
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Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,28 procent av aktierna och rösterna i bolaget vid fullt utnyttjande. 
Det långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2021 motsvarar en total utspädningseffekt om ca 0,40 procent, 
vilket innebär att programmen sammantaget kan medföra en maximal utspädningseffekt om ca 0,68 procent. 

Ställda panter och eventualförpliktelser  

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

Utsikter  

Andra kvartalet visar på en fortsatt stark försäljning och vårt bästa resultat för ett andra kvartal hittills. Vi går in i tredje 
kvartalet med en rekordstor orderstock samtidigt som orderingången visade en viss avmattning i slutet av kvartalet. 
Osäkerhetsfaktorerna i omvärlden med stigande energipriser, inflation och höjda räntor medför i det korta perspektivet att 
konsumenternas disponibla inkomster krymper. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska med konsumenternas stora intresse för 
innemilljö kombinerat med ökande krav på energieffektiviseringar, inte minst i tider av stigande priser på energi. 
 
Malmö den 15 juli 2022 

 

 

Styrelsen, Inwido AB (publ) 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Inwidos verksamhet och segment     

 

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att 
utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus 
på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. 

Inwido består av 32 affärsenheter med cirka 4 900 anställda i elva länder. 2021 omsatte koncernen 7,7 miljarder kronor med en 
operationell EBITA-marginal på 11,7 procent.  

Inwido delar från och med den 1 januari 2022 in verksamheten i de fyra rörelsesegmenten Skandinavien, Östeuropa, e-Com-
merce och Västeuropa. Inom de fyra rörelsesegmenten bedriver Inwido verksamhet inom två olika marknadssegment, konsu-
ment- och industrimarknad. Försäljning sker genom direktförsäljning, installatörer, återförsäljare såsom byggfackhandel och 
byggvaruhus, byggbolag och hustillverkare.  

Under 2021 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden 74 procent av den totala nettoomsättningen medan försäljningen 
till industrimarknaden svarade för resterande 26 procent.  

 

4 649

2 136

833

763
238

Extern nettoomsättning fördelad 

mellan rörelsesegment, RTM (MSEK) 

Skandinavien Östeuropa

e-Commerce Västeuropa

Övrigt

74%

26%

Extern nettoomsättning fördelad 

mellan marknadssegment, RTM  

Konsument Industri
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Skandinavien – God tillväxt och förvärv av Westcoast Windows 

Under årets andra kvartal ökade nettoomsättningen med 21 procent till 1 360 MSEK (1 126), 
motsvarande en organisk ökning med 17 procent.  

Den redovisade orderingången ökade med 8 procent. Vid periodens slut var orderstocken 18 
procent högre jämfört med motsvarande periodslut föregående år.  

Efterfrågan på konsumentmarknaden var fortsatt stabil och under kvartalet genomfördes 
förvärvet av Westcoast Windows för att ytterligare flytta fram positionerna på den svenska 
marknaden.  

Under det andra kvartalet ökade operationell EBITA till 205 MSEK (172) och den 
operationella EBITA-marginalen uppgick till 15,1 procent (15,2). Affärsenheterna inom 
affärsområde Skandinavien har på ett framgångsrikt sätt kompenserat för ökade kostnader 
för insatsvaror genom löpande prisjusteringar mot kund. 

Under perioden januari-juni ökade nettoomsättningen till 2 535 MSEK (2 074), vilket var 22 procent högre jämfört med 
motsvarande period föregående år. För perioden januari-juni ökade den operationella EBITA-marginalen till 14,0 procent (12,8). 

 

 
 
 
 

Östeuropa – Rekordstark orderstock  

Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 589 MSEK (453) under det andra kvartalet, mot-
svarande en organisk ökning med 25 procent.  

Den redovisade orderingången ökade med 16 procent. Vid periodens slut var orderstocken 76 
procent högre jämfört med motsvarande periodslut föregående år.  

Efterfrågan var stark inom både konsument- och industrimarknaden. Den positiva 
utvecklingen var särskilt tydlig i vår största affärsenhet i Finland och i den polska 
verksamheten.  

Under det andra kvartalet ökade operationell EBITA till 52 MSEK (41) och den operationella 
EBITA-marginalen uppgick till 8,8 procent (9,1). En högre försäljning bidrog till en förbättrad 
effektivitet men en viss eftersläpning i prisjusteringar mot kund resulterade i en något lägre 
EBITA-marginal.   

Under perioden januari-juni ökade nettoomsättningen till 1 096 MSEK (804), vilket var 36 procent högre jämfört med motsva-
rande period föregående år. För perioden januari-juni ökade den operationella EBITA-marginalen till 7,2 procent (7,1). 

 

 
 
 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning 1 360 1 126 21% 2 535 2 074 22% 4 763 4 303

Operationellt bruttoresultat 340 293 16% 618 502 23% 1 187 1 072

Operationell bruttomarginal (%) 25,0 26,0 24,4 24,2 24,9 24,9

Operationell EBITA 205 172 20% 354 264 34% 685 595

Operationell EBITA-marginal (%) 15,1 15,2 14,0 12,8 14,4 13,8

Föränd-

ring

Föränd-

ring

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning 589 453 30% 1 096 804 36% 2 138 1 846

Operationellt bruttoresultat 138 118 17% 246 205 20% 491 449

Operationell bruttomarginal (%) 23,5 26,0 22,5 25,5 22,9 24,3

Operationell EBITA 52 41 27% 79 57 38% 167 145

Operationell EBITA-marginal (%) 8,8 9,1 7,2 7,1 7,8 7,8

Föränd-

ring

Föränd-

ring

71%

29%

Extern nettoomsättning fördelad 

mellan marknadssegment, RTM  

Konsument Industri

60%

40%

Extern nettoomsättning fördelad 

mellan marknadssegment, RTM  

Konsument Industri
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e-Commerce – Fortsatta utmaningar i försörjningskedjan  

Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 268 MSEK (273), 2 procent lägre jämfört med motsvarande period 
föregående år. Den organiska nettoomsättningen var 8 procent lägre.  

Den redovisade orderingången minskade med 12 procent under kvartalet medan orderstocken 
vid periodens slut var 3 procent lägre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.  

De betydande kapacitetsinvesteringar som affärsområde e-Commerce genomfört vid sin största 
fabrik hade en fortsatt negativ effektivitetspåverkan under större delen av kvartalet. Detta i 
kombination med mixförändringar samt investeringar i framtida tillväxt resulterade i en operat-
ionell EBITA om 20 MSEK (55) under det andra kvartalet. Den lägre operationella EBITA-margi-
nalen om 7,6 procent (20,4) kan delvis också sättas i perspektivet av en exceptionellt hög mar-
ginal under motsvarande period föregående år.   

Under perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen till 451 MSEK (481), vilket var 6 pro-
cent lägre jämfört med motsvarande period föregående år. För perioden januari-juni uppgick 
den operationella EBITA-marginalen till 2,8 procent (15,6). 

 

 

 

Västeuropa – God tillväxt med ökad lönsamhet  

Nettoomsättningen under det andra kvartalet ökade till 247 MSEK (144), 71 procent högre jäm-
fört med motsvarande period föregående år. Den organiska nettoomsättningen var 13 procent 
högre.  

Den redovisade orderingången ökade med 68 procent under kvartalet medan affärsområdets 
orderstock vid periodens slut var 5 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregå-
ende år.  

Det nyligen genomförda förvärvet av Dekko i Storbritannien bidrog positivt till den organiska 
tillväxten i kvartalet och verksamheten på Irland fortsatte visa god tillväxt.  

Operationell EBITA ökade till 25 MSEK (8) under det andra kvartalet och den operationella 
EBITA-marginalen ökade till 9,9 procent (5,3).  

Under perioden januari-juni ökade nettoomsättningen till 438 MSEK (262), vilket var 67 procent högre jämfört med motsva-
rande period föregående år. För perioden januari-juni ökade den operationella EBITA-marginalen till 9,1 procent (3,5). 

  

 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning 268 273 -2% 451 481 -6% 923 953

Operationellt bruttoresultat 68 95 -28% 102 152 -33% 259 309

Operationell bruttomarginal (%) 25,4 34,8 22,6 31,5 28,1 32,4

Operationell EBITA 20 55 -63% 13 75 -83% 91 153

Operationell EBITA-marginal (%) 7,6 20,4 2,8 15,6 9,8 16,1

Föränd-

ring

Föränd-

ring

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning 247 144 71% 438 262 67% 763 587

Operationellt bruttoresultat 50 25 96% 88 49 81% 156 116

Operationell bruttomarginal (%) 20,2 17,7 20,0 18,5 20,4 19,8

Operationell EBITA 25 8 218% 40 9 340% 76 45

Operationell EBITA-marginal (%) 9,9 5,3 9,1 3,5 10,0 7,7

Föränd-

ring

Föränd-

ring

80%

20%

Extern nettoomsättning fördelad 

mellan marknadssegment, RTM  

Konsument Industri

100%

0%

Extern nettoomsättning fördelad 

mellan marknadssegment, RTM  

Konsument Industri
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolag och de företag 
som ingår i koncernen står inför.  

 

 

Malmö den 15 juli 2022 

 

 

Per Bertland    Henrik Hjalmarsson 
Styrelseordförande    VD & Koncernchef        

 

Anders Wassberg    Henriette Schütze 

 

Kerstin Lindell    Christer Wahlquist 

 

Tony Johansson    Robert Wernersson 
Arbetstagarrepresentant   Arbetstagarrepresentant  

 

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

                                            Inwido AB (publ), organisationsnummer 556633-3828 
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Nyckeltal för koncernen 

 

  
 

  

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK (om inget annat anges) 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Resultatmått

Nettoomsättning 2 475 2 009 4 548 3 653 8 620 7 725

Bruttoresultat 616 545 1 089 931 2 179 2 021

EBITDA 358 320 597 495 1 253 1 151

Operationell EBITDA 362 323 604 498 1 242 1 136

EBITA 293 264 470 385 1 008 922

Operationell EBITA 297 267 477 388 997 907

Rörelseresultat (EBIT) 287 259 458 375 985 902

Marginalmått

Bruttomarginal (%) 24,9 27,1 23,9 25,5 25,3 26,2

EBITDA-marginal (%) 14,4 15,9 13,1 13,5 14,5 14,9

Operationell EBITDA-marginal (%) 14,6 16,1 13,3 13,6 14,4 14,7

EBITA-marginal (%) 11,8 13,1 10,3 10,5 11,7 11,9

Operationell EBITA-marginal (%) 12,0 13,3 10,5 10,6 11,6 11,7

Rörelsemarginal (EBIT) (%) 11,6 12,9 10,1 10,3 11,4 11,7

Kapitalstruktur

Nettoskuld 1 257 1 282 1 257 1 282 1 257 687

Nettoskuld (exkl IFRS 16) 861 928 861 928 861 348

Nettoskuld/Operationell EBITDA, ggr 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 0,6

Nettoskuld/Operationell EBITDA, ggr (exkl IFRS 16) 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,3

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

Räntetäckningsgrad, ggr 15,6 15,9 13,8 17,0 21,7 20,7

Eget kapital 4 683 4 191 4 683 4 191 4 683 4 648

Soliditet (%) 51 50 51 50 51 55

Operativt kapital 5 939 5 472 5 939 5 472 5 939 5 335

Avkastningsmått

Avkastning på eget kapital (%) 16,4 15,3 16,4 15,3 16,4 16,2

Avkastning på operativt kapital (%) 17,9 15,7 17,9 15,7 17,9 16,9

Aktiedata (antal aktier i 1000-tal)

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3,66 3,29 5,74 5,00 13,03 12,29

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 3,66 3,29 5,74 5,00 13,03 12,29

Resultat per aktie, före utspädning, SEK (icke IFRS) 3,82 3,42 6,05 5,21 13,29 12,45

Resultat per aktie, efter utspädning,  SEK (icke IFRS) 3,82 3,42 6,05 5,21 13,29 12,45

Eget kapital per aktie,före utspädning, SEK 80,42 72,19 80,42 72,19 80,42 80,08

Eget kapital per aktie, efter utspädning, SEK 80,42 72,19 80,42 72,19 80,42 80,08

Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK 6,04 6,07 6,23 4,80 18,92 17,49

Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK 6,04 6,07 6,23 4,80 18,92 17,49

Antal aktier, före utspädning 57 968 57 968 57 968 57 968 57 968 57 968

Antal aktier, efter utspädning 57 968 57 968 57 968 57 968 57 968 57 968

Genomsnittligt antal aktier 57 968 57 968 57 968 57 968 57 968 57 968
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Kvartalsöversikt för koncernen 

Nyckeltal 

 
 

 

Nettoomsättning per segment 
 

 
 

 

  

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

MSEK (om inget annat anges) 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020

Nettoomsättning 2 475 2 073 2 175 1 897 2 009 1 644 1 798 1 716 1 719

Operationell EBITA 297 180 244 275 267 121 231 247 202

Operationell EBITA-marginal (%) 12,0 8,7 11,2 14,5 13,3 7,3 12,9 14,4 11,8

EBITA 293 177 262 275 264 121 230 240 193

EBITA-marginal (%) 11,8 8,5 12,1 14,5 13,1 7,3 12,8 14,0 11,2

Avkastning på eget kapital (%) 16,4 16,4 16,2 15,7 15,3 14,4 12,4 11,6 11,1

Resultat per aktie, före 

utspädning, SEK
3,66 2,08 3,72 3,57 3,29 1,71 3,02 3,05 2,46

Resultat per aktie, efter 

utspädning, SEK
3,66 2,08 3,72 3,57 3,29 1,71 3,02 3,05 2,46

Eget kapital per aktie, före 

utspädning, SEK
80,42 81,21 80,08 76,17 72,19 74,50 71,68 71,27 67,94

Eget kapital per aktie, efter 

utspädning, SEK
80,42 81,21 80,08 76,17 72,19 74,50 71,68 71,27 67,94

Kassaflöde per aktie, före 

utspädning, SEK
6,04 0,27 8,22 4,49 6,07 -1,29 5,79 6,16 8,31

Kassaflöde per aktie, efter 

utspädning, SEK
6,04 0,27 8,22 4,49 6,07 -1,29 5,79 6,16 8,31

Slutkurs aktie, SEK 112,80 149,00 187,20 146,40 148,00 144,00 120,50 91,30 64,40

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Belopp i MSEK 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020

Skandinavien 1 360 1 175 1 235 994 1 126 947 1 030 922 972

Östeuropa 589 507 561 482 453 351 423 420 409

e-Commerce 268 183 218 254 273 208 205 237 245

Västeuropa 247 190 159 166 144 118 142 135 73

Koncerngemensamt, 

elimineringar och övrigt
11 19 2 1 14 19 -2 2 20

Totalt 2 475 2 073 2 175 1 897 2 009 1 644 1 798 1 716 1 719
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Nyckeltal för segmenten 

 
 

MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

Koncernen 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning 2 475 2 009 23% 4 548 3 653 24% 8 620 7 725

Operationellt bruttoresultat 615 545 13% 1 089 931 17% 2 157 1 999

Operationell bruttomarginal (%) 24,8 27,1 23,9 25,5 25,0 25,9

Operationell EBITA 297 267 11% 477 388 23% 997 907

Operationell EBITA-marginal (%) 12,0 13,3 10,5 10,6 11,6 11,7

Skandinavien

Nettoomsättning 1 360 1 126 21% 2 535 2 074 22% 4 763 4 303

Operationellt bruttoresultat 340 293 16% 618 502 23% 1 187 1 072

Operationell bruttomarginal (%) 25,0 26,0 24,4 24,2 24,9 24,9

Operationell EBITA 205 172 20% 354 264 34% 685 595

Operationell EBITA-marginal (%) 15,1 15,2 14,0 12,8 14,4 13,8

Östeuropa

Nettoomsättning 589 453 30% 1 096 804 36% 2 138 1 846

Operationellt bruttoresultat 138 118 17% 246 205 20% 491 449

Operationell bruttomarginal (%) 23,5 26,0 22,5 25,5 22,9 24,3

Operationell EBITA 52 41 27% 79 57 38% 167 145

Operationell EBITA-marginal (%) 8,8 9,1 7,2 7,1 7,8 7,8

e-Commerce

Nettoomsättning 268 273 -2% 451 481 -6% 923 953

Operationellt bruttoresultat 68 95 -28% 102 152 -33% 259 309

Operationell bruttomarginal (%) 25,4 34,8 22,6 31,5 28,1 32,4

Operationell EBITA 20 55 -63% 13 75 -83% 91 153

Operationell EBITA-marginal (%) 7,6 20,4 2,8 15,6 9,8 16,1

Västeuropa

Nettoomsättning 247 144 71% 438 262 67% 763 587

Operationellt bruttoresultat 50 25 96% 88 49 81% 156 116

Operationell bruttomarginal (%) 20,2 17,7 20,0 18,5 20,4 19,8

Operationell EBITA 25 8 218% 40 9 340% 76 45

Operationell EBITA-marginal (%) 9,9 5,3 9,1 3,5 10,0 7,7

Nettoomsättning 11 14 -23% 29 33 -12% 32 36

Operationellt bruttoresultat 17 12 40% 30 19 55% 54 44

Operationell bruttomarginal (%) na na na na na na

Operationell EBITA -8 -12 -30% -16 -24 -36% -34 -42

Operationell EBITA-marginal (%) na na na na na na

IFRS 16 effekt

Nettoomsättning - - - - - - - -

Operationellt bruttoresultat 3 2 7% 5 5 8% 10 9

Operationell bruttomarginal (%) na na na na na na

Operationell EBITA 3 3 7% 6 6 4% 12 12

Operationell EBITA-marginal (%) na na na na na na

Koncerngemensamt 

elimineringar och övrigt

Föränd-

ring

Föränd-

ring
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Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag 

 

 
  

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

Belopp i MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning 2 475,2 2 009,5 4 548,0 3 653,1 8 619,9 7 724,9

Kostnad för sålda varor -1 859,6 -1 464,2 -3 459,1 -2 721,9 -6 441,3 -5 704,1

Bruttoresultat 615,6 545,3 1 088,9 931,1 2 178,6 2 020,8

Övriga rörelseintäkter 5,0 6,0 13,4 12,0 21,2 19,9

Försäljningskostnader -184,6 -162,6 -354,9 -318,8 -656,9 -620,8

Administrationskostnader -137,8 -118,5 -263,5 -229,0 -509,1 -474,5

Forsknings- och utvecklingskostnader -9,2 -8,5 -18,1 -16,5 -34,9 -33,2

Övriga rörelsekostnader -7,8 -3,9 -13,1 -5,4 -20,3 -12,6

Andelar i intresseföretags resultat 0,9 1,1 1,7 1,7 2,4 2,4

Rörelseresultat (EBIT) 286,9 258,9 458,3 375,2 984,9 901,9

Finansiella intäkter 1,5 -0,2 2,2 18,0 3,0 28,4

Finansiella kostnader -18,5 -16,3 -33,3 -23,2 -45,5 -45,0

Finansnetto -17,0 -16,5 -31,1 -5,2 -42,5 -16,6

Resultat före skatt 269,9 242,4 427,1 370,1 942,3 885,3

Skatt -55,1 -51,2 -90,2 -79,6 -183,0 -172,4

Resultat efter skatt 214,9 191,2 336,9 290,5 759,4 712,9

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan

omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser, utländska verksamheter 106,9 -36,0 159,7 28,5 194,9 63,7

Totalt resultat efter skatt 321,8 155,2 496,6 319,0 954,3 776,6

Resultat efter skatt hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 212,2 190,7 332,9 290,0 755,4 712,6

Innehav utan bestämmande inflytande 2,7 0,4 4,1 0,4 4,0 0,3

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 318,6 154,8 492,3 318,5 950,0 776,2

Innehav utan bestämmande inflytande 3,2 0,4 4,3 0,4 4,3 0,4

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528

Antal aktier, före utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528

Antal aktier, efter utspädning 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528 57 967 528

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3,66 3,29 5,74 5,00 13,03 12,29

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,66 3,29 5,74 5,00 13,03 12,29
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Rapport över finansiell ställning i koncernen i sammandrag 

 

 
 

  

jun jun dec

Belopp i MSEK 2022 2021 2021

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4 965,3 4 572,1 4 590,3

Materiella anläggningstillgångar 1 428,7 1 285,5 1 331,0

Andelar i intresseföretag 16,1 17,8 14,5

Finansiella placeringar 4,3 4,0 4,2

Uppskjutna skattefordringar 55,0 48,0 55,9

Övriga långfristiga fordringar 46,5 29,8 36,8

Summa anläggningstillgångar 6 516,0 5 957,3 6 032,7

Varulager 849,0 543,6 613,1

Kundfordringar 718,9 618,8 493,2

Övriga fordringar 398,1 229,0 224,8

Likvida medel 732,8 960,7 1 073,4

Summa omsättningstillgångar 2 698,8 2 352,1 2 404,6

SUMMA TILLGÅNGAR 9 214,8 8 309,4 8 437,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 231,9 231,9 231,9

Övrigt tillskjutet kapital 948,8 947,3 947,3

Övriga reserver 329,2 134,6 169,8

Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat 3 151,7 2 870,8 3 293,1

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 

aktieägare 
4 661,5 4 184,6 4 642,1

Innehav utan bestämmande inflytande 21,4 6,0 5,9

Summa eget kapital 4 682,9 4 190,6 4 648,0

Räntebärande skulder 1 545,0 1 892,2 1 402,0

Leasingskulder 308,8 276,1 262,4

Uppskjutna skatteskulder 132,8 124,3 128,5

Icke räntebärande skulder 15,5 3,4 9,4

Summa långfristiga skulder 2 002,1 2 296,1 1 802,3

Räntebärande skulder 64,6 12,0 34,9

Leasingskulder 89,4 79,6 78,3

Icke räntebärande avsättningar 37,7 36,4 40,4

Icke räntebärande skulder 2 338,2 1 694,8 1 833,3

Summa kortfristiga skulder 2 529,8 1 822,8 1 986,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 214,8 8 309,4 8 437,2
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 

 

 
 

 

  

Belopp i MSEK

Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Omräk-

nings-

reserv

Balans-

erade 

vinst-

medel  Summa

Innehav 

utan 

bestäm-

mande 

inflytande

Totalt 

eget 

kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 231,9 946,0 106,2 2 871,0 4 155,0 0,0 4 155,1

Årets totalresultat

Årets resultat - 290,0 290,0 0,4 290,5

Årets övrigt totalresultat 28,5 - 28,5 0,0 28,5

Årets totalresultat  28,5  290,0  318,5  0,4  319,0

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning till moderbolagets aktieägare -260,9 -260,9 - -260,9

Inbetald optionspremie  1,3 -  1,3 -  1,3

- -  5,5  5,5

Utställd säljoption/ termin -29,4 -29,4 - -29,4

Övriga förmögenhetsförändringar  - - - -

- 1,3 - -290,2 -289,0 5,5 -283,5

Utgående eget kapital 2021-06-30 231,9 947,3 134,6 2 870,8 4 184,6 6,0 4 190,6

Ingående eget kapital 2022-01-01 231,9 947,3 169,8 3 293,1 4 642,1 5,9 4 648,0

Transaktioner med koncernens ägare

Årets totalresultat

Årets resultat - 332,9 332,9 4,1 336,9

Årets övrigt totalresultat 159,4 - 159,4 0,3 159,7

Årets totalresultat  159,4  332,9  492,3  4,3  496,6

Transaktioner med koncernens ägare

Inbetald optionspremie  1,5 -  1,5 -  1,5

Utdelning till moderbolagets aktieägare -356,5 -356,5 - -356,5

- -  11,1  11,1

Utställd säljoption/ termin -117,5 -117,5 - -117,5

Övriga förmögenhetsförändringar -0,3 -0,3 - -0,3

- 1,5 - -474,3 -472,9 11,1 -461,7

Utgående eget kapital 2022-06-30 231,9 948,8 329,2 3 151,7 4 661,5 21,4 4 682,9

Summa transaktioner med koncernens ägare

Summa transaktioner med koncernens ägare

Förvärv/ avyttring av andel i Innehav utan bestämmande 

inflytande

Förvärv/ avyttring av andel i Innehav utan bestämmande 

inflytande
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag 

 

 
 
  

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

Belopp i MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 269,9 242,4 427,1 370,1 942,3 885,3

Av- och nedskrivning av tillgångar 70,7 61,6 138,4 119,5 268,0 249,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,8 2,7 -0,1 -19,8 -0,9 -20,6

Betald inkomstskatt -33,8 -15,3 -56,9 -46,9 -171,2 -161,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital
310,6 291,3 508,5 422,9 1 038,2 952,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -112,4 -37,0 -196,4 -93,1 -261,6 -158,3

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -42,9 -26,8 -222,2 -194,6 -111,9 -84,9

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 195,1 124,5 270,9 142,9 432,0 304,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 350,4 352,0 360,9 278,0 1 096,7 1 014,1

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -40,1 -37,1 -65,5 -66,0 -187,8 -188,3

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,1 0,8 0,5 1,3 1,9 2,7

Förändring av immateriella tillgångar -2,7 -1,5 -4,6 -2,8 -7,0 -5,3

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan -101,4 -68,1 -234,7 -68,1 -234,7 -68,1

Förändring av finansiella tillgångar -0,3 -0,3 -0,1 -1,0 4,7 3,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -144,4 -106,1 -304,3 -136,7 -422,9 -255,4

Finansieringsverksamheten

Inbetald optionspremie 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3

Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -356,5 -260,9 -356,5 -260,9 -356,5 -260,9

Förändring av räntebärande skulder -40,6 -26,5 -59,1 -66,0 -572,5 -579,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -395,7 -286,1 -414,2 -325,6 -927,6 -839,0

Årets kassaflöde -189,7 -40,2 -357,7 -184,2 -253,8 -80,4

Likvida medel vid årets början 918,3 1 010,3 1 073,4 1 132,7 960,7 1 132,7

Valutakursdifferens i likvida medel 4,2 -9,4 17,1 12,2 25,9 21,0

Likvida medel vid periodens slut 732,8 960,7 732,8 960,7 732,8 1 073,4
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

 

 
  

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

Belopp i MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Nettoomsättning  20,8  17,7  36,3  31,9  65,7  61,3

Bruttoresultat  20,8  17,7  36,3  31,9  65,7  61,3

Administrationskostnader -20,4 -19,1 -36,7 -34,8 -69,1 -67,2

Övriga rörelseintäkter -  0,0  0,6  0,2  1,1  0,6

Övriga rörelsekostnader -1,9 - -2,9 - -2,9 -

Rörelseresultat (EBIT) -1,5 -1,4 -2,7 -2,8 -5,2 -5,2

Resultat från finansiella poster:

Resultat från andelar i koncernföretag  106,7  103,2  667,9  103,2  688,3  123,6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  9,2  5,7  18,5  31,6  33,0  53,9

Räntekostnader och liknande resultatposter -9,4 -6,0 -20,2 -12,0 -22,7 -22,4

Resultat efter finansiella poster  104,9  101,5  663,5  120,0  693,4  149,9

Koncernbidrag - - - -  124,2  124,2

Skillnad mellan avskrivning enligt plan och bokförda 

avskrivningar - - - -  0,1  0,1

Resultat före skatt  104,9  101,5  663,5  120,0  817,6  274,1

Skatt -0,2 -0,0 -0,6 -4,1 -27,7 -31,2

Resultat efter skatt  104,7  101,5  662,9  115,9  789,9  242,9
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 

 

 
  

jun jun dec

Belopp i MSEK 2022 2021 2021

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,2

Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,5 1,3

Andelar i koncernföretag 2 324,4 2 324,4 2 324,4

Andelar i intresseföretag 1,0 1,0 1,0

Fordringar på koncernföretag 1 271,5 1 115,9 1 314,6

Uppskjutna skattefordringar 6,8 7,6 8,3

Övriga fordringar 8,5 0,0 0,2

Summa anläggningstillgångar 3 613,5 3 450,6 3 650,0

Fordringar på koncernföretag 0,7 0,2 67,1

Förutbetalda kostnader och uppplupna intäkter 37,8 35,1 3,5

Övriga fordringar 14,5 19,2 0,0

Likvida medel 571,3 827,8 961,7

Summa omsättningstillgångar 624,3 882,2 1 032,2

SUMMA TILLGÅNGAR 4 237,8 4 332,9 4 682,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 850,4 1 415,6 1 542,6

Summa eget kapital 1 850,4 1 415,6 1 542,6

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 0,1 0,2 0,1

Obeskattade reserver 0,1 0,2 0,1

Skulder till koncernföretag 952,2 1 014,2 1 726,3

Räntebärande skulder 1 397,0 1 859,3 1 369,2

Övriga skulder 8,1 8,9 7,9

Summa långfristiga skulder 2 357,3 2 882,4 3 103,4

Skulder till koncernföretag 0,3 0,2 0,3

Icke räntebärande skulder 29,6 34,4 35,7

Summa kortfristiga skulder 29,9 34,6 36,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 237,8 4 332,9 4 682,2
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Noter 

Not 1 – Redovisningsprinciper    

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga be-
stämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 9 kap. årsredovisningslag, 
Delårsrapport. Koncernen tillämpar International Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av EU. För koncernen och mo-
derbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen 2021.  

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar 
av delårsrapporten. 

De finansiella rapporterna presenteras i SEK, avrundade till närmaste hundratusental, om inte annat anges. Som en följd av 
dessa avrundningar kan det förekomma att summan av delposterna i en eller flera rader eller kolumner inte överensstämmer 
med totalsumman för raden eller kolumnen.  

Stöd från staten relaterade till covid-19 pandemin hanteras i redovisningen som en kostnadsreduktion avseende 
personalkostnader. Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter bokförs som en icke räntebärande skuld när beslut om anstånd 
har erhållits.  

Inwido delar från och med den 1 januari 2022 in verksamheten i de fyra rörelsesegmenten Skandinavien, Östeuropa, e-Com-
merce och Västeuropa istället för som tidigare Nord och Syd. Den nya uppdelningen syftar till att öka transparensen och tydlig-
heten kring utveckling och affärsresultat inom koncernens olika områden. Genom att lyfta fram tillväxtsegment vill Inwido 
också signalera ett tydligare tillväxtfokus. För finansiell historik avseende de fyra nya segmenten hänvisas tll Inwidos hemsida.  

Not 2 – Risker och osäkerhetsfaktorer 

Inwidos verksamhet är föremål för olika risker. Verksamhetsriskerna kan delas in i operationella, finansiella och externa risker. 
De operationella riskerna avser bland annat risker relaterade till kundförluster, garanti- och produktansvar, nyckelpersoner, 
produktionsavbrott, IT-system, immateriella rättigheter, produktutveckling, omstruktureringar, förvärv och integration, försäk-
ringar samt bolagsstyrning. De finansiella riskerna avser främst förändringar i valutakurser och räntor, likviditetsrisk, förmågan 
att anskaffa kapital, finansiella kreditrisker samt risker relaterade till goodwill. De externa riskerna avser bland annat risker rela-
terade till marknadsutveckling, konkurrens, råmaterialpriser, politiska beslut, legala tvister, skatt samt miljörisker.  

Riskhantering inom Inwido baseras på en strukturerad process för kontinuerlig identifiering och utvärdering av risker, dess san-
nolikheter och potentiella effekter för koncernen. Fokus ligger på att identifiera kontrollerbara risker och hantera dessa för att 
därmed sänka den totala risknivån i verksamheten. Risker beskrivs i koncernens årsredovisning för 2021. Därutöver bedöms 
inga väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit.  
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Not 3 – Finansiella instrument 

Finansiella instrument är värderade till verkligt värde i rapport över finansiell ställning. I balansposten finansiella placeringar 
återfinns koncernens innehav av onoterade värdepapper. För dessa har anskaffningsvärdet bedömts vara en rimlig approximat-
ion av värdet. 

 

 
 

 

För en beskrivning av värderingstekniker och indata vid värdering av finansiella instrument till verkligt värde hänvisas till not 2 i 
Årsredovisning 2021. För övriga finansiella tillgångar och skulder i koncernen utgör de redovisade värdena en rimlig approxim-
ation av deras verkliga värden. För en specifikation av sådana finansiella tillgångar och skulder hänvisas till not 2 i Årsredovis-
ning 2021. 

 

Belopp i MSEK

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1: enligt priser noterade på en 

Fordringar      aktiv marknad för samma instrument

Finansiella placeringar - aktier och andelar - 4,3 - 4,0 Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar

Långfristig fordran - derivat 8,5 - - -        marknadsdata som inte inkluderas 

Kortfristig fordran - derivat 1,8 - 0,4 - i nivå 1

10,4 4,3 0,4 4,0 Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara 

Skulder och avsättningar      på marknaden

Långfristig skuld - derivat - - 2,2 -      

Kortfristig skuld - derivat 0,0 - 1,6 -

0,0 - 3,8 -

Belopp i MSEK

Verkligt värde 2022-01-01 4,2 -

Anskaffningsvärde förvärv - 34,9

Omräkningsdifferens 0,1 -0,9

Reglering av villkorad köpeskilling - -

Totalt redovisade vinster och förluster:

 - redovisat i årets resultat - -

Verkligt värde 2022-06-30 4,3 34,0

Verkligt värde 2021-01-01 2,3 -

Anskaffningsvärde förvärv 1,7 -

Omräkningsdifferens 0,0 -

Reglering av villkorad köpeskilling - -

Totalt redovisade vinster och förluster*:

 - redovisat i årets resultat - -

Verkligt värde 2021-06-30 4,0 0,0

2022 2021

Aktier och 

andelar

Förvärvs-

relaterade 

skulder

*Förändringen av förvärvsskulden har redovisats som övriga 

rörelseintäkter i årets resultat

jun jun
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Not 4 – Fördelning av intäkter 

 
Nettoomsättning per land 

 

 

 

 
Nettoomsättningsfördelning mellan marknadssegmenten per rörelsesegment  

 
 

 
 

 

Not 5 – Förvärv av rörelse 
Den 1 mars 2022 förvärvade Inwido 70 procent av aktier och röster i det brittiska bolaget Dekko Window Systems Ltd. Dekko 
har cirka 200 anställda, en produktionsanläggning i utkanten av Manchester och omsatte motsvarande ca 260 MSEK under 
2021.  Bolaget säljer sina produkter till konsumentmarknaden, husbyggare och via arkitekter till både kommersiella fastigheter 
och nybyggnation. Bolaget blir en del av affärsområde Västeuropa. Inwido har ställt ut en säljoption avseende de resterande 30 
procent av aktierna, vilka framför allt innehas av ledande befattningshavare i Dekko. Säljoptionen ger minoritetsaktieägarna 
rätten men inte skyldigheten att avyttra sina aktier till Inwido under perioden 1 mars-30 april 2025. Inwido har även en kö-
poption som ger Inwido rätten men inte skyldigheten att förvärva eventuellt utestående aktier under perioden 1 maj-30 juni 
2025.  Köpeskillingen för de resterande 30 procent av aktierna kommer att baseras på den framtida finansiella utvecklingen för 
Dekko. Vidare kan en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av de initiala 70 procent av aktierna komma att erläggas baserat 
på uppnått rörelseresultat under 2022.  
 
Den 31 maj förvärvade Inwido samtliga aktier och röster i Westcoast Windows AB med verksamhet i Sverige och Storbritannien. 
Westcoast Windows grundades 1995 och tillverkar fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar i trä och trä/aluminium vid fabriken i 
Trollhättan. Bolaget säljer idag sina produkter främst genom byggvaruhus med villaägare och bostadsrättföreningar som stora 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

Belopp i MSEK 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Sverige 752 674 1 382 1 219 2 561 2 398

Danmark 666 577 1 235 1 077 2 426 2 268

Norge 155 126 281 226 531 476

Finland 559 430 1 046 766 2 043 1 762

Polen 34 23 61 39 111 89

UK 202 101 341 200 545 404

Irland 59 46 114 68 239 193

Tyskland 26 23 51 42 103 94

Övrigt 22 10 37 17 61 41

Totalt 2 475 2 009 4 548 3 653 8 620 7 725

apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun apr-jun

Belopp i MSEK 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning  1817  1426  602  494  56  89 - -  2475  2009

Skandinavien  1000  777  353  302 -27  18  34  30  1360  1126

Östeuropa  356  278  223  166  10  9  0  0  589  453

e-Commerce  240  254 - -  2  2  26  17  268  273

Västeuropa  221  117  26  27 - - -  0  247  144

Koncerngemensamt 

elimineringar och övrigt
- - - -  70  61 -60 -47  11  14

Konsument Industri Övrigt KoncernenInternförsäljning

jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun

Belopp i MSEK  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021

Nettoomsättning  3276  2568  1127  927  145  157 - -  4548  3653

Skandinavien  1860  1419  628  582 -11  29  58  43  2535  2074

Östeuropa  640  490  437  298  18  14  1  1  1096  804

e-Commerce  401  444 - -  4  5  46  32  451  481

Västeuropa  376  214  62  48 - - -  0  438  262

Koncerngemensamt 

elimineringar och övrigt
- - - -  134  109 -105 -76  29  33

Konsument Industri Övrigt KoncernenInternförsäljning
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kundgrupper. En del av produktionen går på export till Storbritannien, där företaget har en egen försäljningsorganisation. Verk-
samheten som under 2021 hade ca 80 anställda och en omsättning på 164 MSEK, blir nu en del av Inwidos affärsområde Skan-
dinavien.  
 
Den 31 maj förvärvade Inwido 65 procent av aktier och röster i Hyvinkään Puuseppien OY i Finland, specialiserat på massiva 
trädörrar och skräddarsydda fönster. Härmed lägger Inwido ytterligare en framgångsrik verksamhet till affärsområde Östeu-
ropa. Hyvinkään Puuseppien har 16 anställda och en produktionsanläggning i Ridasjärvi i Hyvinkää. Under 2021 omsatte bolaget 
cirka 40 MSEK.  Hyvinkään Puuseppien grundades 1958 och säljer idag sina produkter främst till bostadsrättsföreningar och 
fastighetsbolag, byggföretag och byggentreprenörer. Inwido har ställt ut en säljoption avseende de resterande 35 procent av 
aktierna, vilka innehas av den verkställande direktören i Hyvinkään Puuseppien. Säljoptionen ger minoritetsaktieägaren rätten 
men inte skyldigheten att avyttra sina aktier till Inwido under perioden 1 mars-30 april 2024. Inwido har även en köpoption som 
ger Inwido rätten men inte skyldigheten att förvärva eventuellt utestående aktier under perioden 1 mars-30 april 2024.  Köpe-
skillingen för de resterande 35 procent av aktierna kommer att baseras på den framtida finansiella utvecklingen för Hyvinkään 
Puuseppien.   
 
Gemensamt för dessa tre förvärv är att bolagen kommer fortsätta drivas som självständiga bolag inom respektive affärsområde 
samtidigt som bolagen kommer att kunna dra fördelar av synergier med Inwidos centrala inköpsorganisation samt övriga lokala 
affärsenheter i respektive marknad.  
 
Den sammanlagda köpeskillingen för ovanstående tre förvärv uppgår till 290 MSEK exklusive värdet av sälj/köpoptioner. 
Villkorad tilläggsköpeskilling har redovisats som aktier i dotterbolag till ett bedömt värde av 35 MSEK.  Sälj/köpoptioner har 
redovisats i eget kapital och som övrig långfristig skuld till cirka 117 MSEK och är nuvärdesberäknade till tidpunkten för 
uppkomsten av balansposten. I goodwillvärdet ingår värdet av marknadskännedom och framtida inköpssynergier. Ingen del av 
goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill. I allt väsentligt är bruttovärdet och verkligt värde på kundfordringar lika.  
 
Under den period som bolagen ägdes fram till 30 juni 2022, bidrog bolagen med 129 MSEK till koncernens externa intäkter och 
påverkade årets resultat med 9 MSEK. Förvärvsrelaterade kostnader utgjorde 6 MSEK i form av konsultkostnader i samband 
med förvärvsprocessen. Dessa konsultkostnader har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt 
totalresultat samt är exkluderade från operationell EBITA i koncernen. Förvärven finansierades genom tillgängliga likvida medel 
och kommer var och en ha en marginellt positiv påverkan på Inwidos vinst per aktie under 2022. Köpeskillingen för förvärven 
ligger i linje med Inwidos gängse multiplar.   
 
Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: 

 

  

jun jun

Belopp i MSEK 2022 2021

Immateriella anläggningstillgångar 1,5 -

Materiella anläggningstillgångar 22,9 -

Varulager 46,2 -
Kundfordringar och övriga fordringar 104,1 -

Likvida medel 22,0 -

Räntebärande skulder -4,6 -
Ej räntebärande skulder -144,8 -
Uppskjuten skatteskuld -2,5 -

Netto identifierbara tillgångar och skulder 44,8 -
Innehav utan bestämmande inflytande -11,1 -

Koncerngoodwill 256,2 -

Överförd ersättning 289,9 -
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Definitioner av alternativa nyckeltal som inte är definierade av IFRS 

Inwido presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av  
IFRS, i syfte att bättre förstå utvecklingen av verksamheten och den finansiella statusen hos Inwido-koncernen.  Dock ska  
sådana nyckeltal inte betraktas som ett substitut för de nyckeltal som krävs i enlighet med IFRS. De alternativa nyckeltalen  
som redovisas i denna rapport beskrivs nedan.  

 

Resultatmått Beräkning Syfte 

Organisk tillväxt Nettoomsättning inklusive förvärvad tillväxt in-

nevarande period dividerad med nettoomsätt-
ning inklusive pro forma förvärvad tillväxt under 
motsvarande period föregående år. Föränd-

ringen justeras för valutakursförändringar genom 
att applicera innevarande periods valutakurser 
på nettoomsättningen pro forma under motsva-

rande period föregående år. 
 

Organisk tillväxt exkluderar effekterna av föränd-

ringar i koncernens struktur och valutakurser, vil-
ket möjliggör en jämförelse av nettoomsättningen 
över tid.  

 

Operationellt bruttoresultat Bruttoresultat före jämförelsestörande poster. Nyckeltalet används för att mäta hur stor del av 

nettoomsättningen som blivit över för att täcka 
övriga kostnader. Nyckeltalet justeras även för på-
verkan av jämförelsestörande poster för att öka 

jämförbarheten över tid.  
 

Operationell EBITDA EBITDA före jämförelsestörande poster. Nyckeltalet används för att mäta kassaflödet från 
den löpande verksamheten, oavsett effekterna av 
finansiering och avskrivningstakt på anläggnings-

tillgångar. Nyckeltalet justeras även för påverkan 
av jämförelsestörande poster för att öka jämför-
barheten över tid. Nyckeltalet är en central kom-

ponent i bankkovenanten nettoskuld/operationell 
EBITDA.  
 

EBITA Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men 
före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- 
och nedskrivningar av andra immateriella till-

gångar som uppkommit i samband med företags-
förvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amor-
tization). 

Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamheten 
över tid oavsett av- och nedskrivning av förvärvs-
relaterade immateriella tillgångar samt oberoende 

av bolagsskattesats och bolagets finansierings-
struktur. Däremot inkluderas avskrivningar på ma-
teriella tillgångar vilket är ett mått på en resursför-

brukning som är nödvändig för att generera resul-
tatet.  
 

Operationell EBITA EBITA före jämförelsestörande poster. Nyckeltalet ökar jämförbarheten av EBITA över tid 
då det justeras för påverkan av jämförelsestö-

rande poster. Nyckeltalet används även i den in-
terna uppföljningen och utgör ett centralt finansi-
ellt mål för verksamheten.  

 

Jämförelsestörande poster Resultatposter som är av engångskaraktär med 
en betydande inverkan på resultatet och som är 

viktiga för att förstå den underliggande verksam-
hetsutvecklingen.  

En särredovisning av jämförelsestörande poster 
tydliggör utvecklingen i den underliggande verk-

samheten. 
 

 

 

Marginalmått Beräkning Syfte 

Operationell bruttomarginal Operationellt bruttoresultat i procent av netto-
omsättning. 

Nyckeltalet är ett komplement till rörelsemargina-
len då det visar det underliggande överskottet från 
nettoomsättningen som blivit över för att täcka 

övriga kostnader i förhållande till nettoomsätt-
ningen.  
 



 
 

25 Inwido AB (publ)   |   Delårsrapport   |   Januari–juni 2022 Organisationsnummer: 556633-3828 

 

Operationell EBITDA-marginal Operationell EBITDA i procent av nettoomsätt-
ning. 

Nyckeltalet är ett komplement till rörelsemargina-
len då det visar det underliggande kassaflödes-

mässiga överskottet i förhållande till nettoomsätt-
ningen. Nyckeltalet möjliggör även en jämförelse 
med andra bolag oberoende av respektive bolags 

avskrivningsprinciper och åldersstruktur avseende 
anläggningstillgångar. 
 

EBITA-marginal  EBITA i procent av nettoomsättning. Nyckeltalet återspeglar verksamhetens operativa 
lönsamhet före av- och nedskrivningar av förvärvs-
relaterade immateriella tillgångar. Nyckeltalet är 

en viktig komponent tillsammans med försälj-
ningstillväxt och kapitalets omsättningshastighet 
för att följa bolagets värdeskapande.  

 

Operationell EBITA-marginal Operationell EBITA i procent av nettoomsättning. Nyckeltalet ökar jämförbarheten av EBITA-margi-

nalen över tid då det justeras för påverkan av jäm-
förelsestörande poster.  
 

Rörelsemarginal  
(EBIT-marginal) 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.  Nyckeltalet återspeglar verksamhetens operativa 
lönsamhet. Nyckeltalet är en viktig komponent till-
sammans med försäljningstillväxt och kapitalets 

omsättningshastighet för att följa bolagets vär-
deskapande.   
 

 

Kapitalstruktur Beräkning Syfte 

Nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsätt-
ningar minus räntebärande tillgångar inklusive 
likvida medel. 

Måttet nettoskuld används för att följa skuldut-
vecklingen och se storleken på återfinansierings-
behovet. Eftersom likvida medel kan användas för 

att betala av skuld med kort varsel, används net-
toskuld istället för bruttoskuld som mått på den 
totala lånefinansieringen.  

 

Nettoskuld/operationell 
EBITDA 

Nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA 

Rullande Tolv Månader (RTM).  

Nyckeltalet är en skuldkvot som visar hur många 

år det skulle ta att betala av bolagets skuld, förut-
satt att dess nettoskuld och EBITDA är konstanta 
och utan hänsyn tagen till kassaflöden avseende 

ränta, skatt och investeringar. 
 

Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital.  Nyckeltalet är ett mått på relationen mellan kon-

cernens två finansieringsformer. Måttet visar hur 
stor andel det främmande kapitalet utgör i relat-
ion till ägarnas investerade kapital. Måttet åter-

speglar den finansiella styrkan men också belå-
ningens hävstångseffekt. En högre skuldsättnings-
grad innebär en högre finansiell risk och en högre 

finansiell hävstång.  
 

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostna-
der i förhållande till finansiella kostnader. 
 

Nyckeltalet anger bolagets förmåga att täcka sina 
räntekostnader.  
 

Soliditet  Eget kapital inklusive innehav utan bestäm-
mande inflytande i procent av balansomslutning. 

Nyckeltalet speglar bolagets finansiella ställning. 
God soliditet ger en beredskap att kunna hantera 
perioder med svag konjunktur och finansiell be-

redskap för tillväxt. Samtidigt skapar en högre soli-
ditet en lägre finansiell hävstång.  
 

Operativt kapital Balansomslutning minskad med likvida medel, 
andra räntebärande tillgångar och icke räntebä-

rande avsättningar och skulder. 

Det operativa kapitalet visar hur mycket kapital 
som verksamheten kräver för att bedriva dess 

kärnverksamhet. Det används i huvudsak för be-
räkning av avkastning på operativt kapital.  
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Avkastningsmått  Beräkning  Syfte 

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt Rullande Tolv Månader 
(RTM) hänförligt till moderbolagets aktieägare i 

procent av genomsnittligt eget kapital exklusive 
innehav utan bestämmande inflytande (genom-
snitt beräknat på de fyra senaste kvartalen).  

 

Avkastning på eget kapital visar den redovisnings-
mässiga totalavkastningen på ägarnas kapital och 

återspeglar effekter såväl av rörelsens lönsamhet 
som av finansiell hävstång. Måttet används främst 
för att analysera ägarlönsamhet över tid.  

 

Avkastning på operativt  
kapital 

EBITA Rullande Tolv Månader (RTM) i procent av 
genomsnittligt operativt kapital (genomsnitt be-

räknat på de fyra senaste kvartalen). 

Avkastning på operativt kapital visar hur väl verk-
samheten använder det nettokapital som binds i 

rörelsen. Det återspeglar den samlade effekten av 
rörelsemarginalen och omsättningshastigheten på 
det operativa kapitalet. Nyckeltalet används 

främst för att följa koncernens värdeskapande 
över tid.  
 

 
 

Aktiedata Beräkning  Syfte 

Kassaflöde per aktie före/ 
efter utspädning 

Kassaflöde från den löpande verksamheten divi-
derat med det vägda genomsnittliga antalet ute-

stående aktier under perioden före/efter utspäd-
ning. 

Nyckeltalet mäter det kassaflöde som verksam-
heten genererar per aktie före kapitalinvesteringar 

och kassaflöden hänförliga till bolagets finansie-
ring.   
 

Eget kapital per aktie före/ 
efter utspädning 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieä-
gare dividerat med antalet utestående aktier vid 
periodens slut före/efter utspädning. 

 

Nyckeltalet avser att beskriva storleken av bola-
gets nettovärde per aktie.  
 

 
 
 

Marknadssegment Beskrivning   

Konsument  Försäljningen till konsumentmarknaden sker ge-

nom följande kanaler; direkt, återförsäljare, in-
stallatörer, hustillverkare, byggbolag.  
 

 

Industri Försäljningen till industrimarknaden sker genom 
följande kanaler; större byggbolag, återförsäl-
jare, hustillverkare.  
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Beräkning av alternativa nyckeltal 

 

  

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK (om inget annat anges) 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Rörelseresultat (EBIT)  287  259  458  375  985  902

Avskrivningar/Nedskrivningar  71  62  138  120  268  249

 4  3  7  3 -11 -15

Operationell EBITDA  362  323  604  498  1242  1136

Bruttoresultat  616  545  1089  931  2179  2021

-1 - -0 - -22 -22

Operationellt bruttoresultat  615  545  1089  931  2157  1999

Rörelseresultat (EBIT)  287  259  458  375  985  902

 6  5  12  9  23  21

EBITA  293  264  470  385  1008  922

 4  3  7  3 -11 -15

Operationell EBITA  297  267  477  388  997  907

Jämförelsestörande poster -4 -3 -7 -3  11  15

- - - - - -

-4 -3 -7 -3  11  15

Kapitalstruktur

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun senaste jan-dec

MSEK (om inget annat anges) 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021

Likvida medel -733 -961 -733 -961 -733 -1073

Övriga räntebärande tillgångar -18 -17 -18 -17 -18 -18

Räntebärande skulder, långfristiga  1854  2168  1854  2168  1854  1664

Räntebärande skulder, kortfristiga  154  92  154  92  154  113

Nettoskuld  1257  1282  1257  1282  1257  687

Summa tillgångar  9215  8309  9215  8309  9215  8437

Likvida medel -733 -961 -733 -961 -733 -1073

Övriga räntebärande tillgångar -18 -17 -18 -17 -18 -18

-2524 -1859 -2524 -1859 -2524 -2012

Operativt kapital  5939  5472  5939  5472  5939  5335

Avskrivningar

Övriga poster

Jämförelsestörande poster, övriga poster

Av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella 

tillgångar

Jämförelsestörande poster, avskrivningar och övriga poster

Icke räntebärande avsättningar och skulder

Jämförelsestörande poster, övriga poster
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Om Inwido    

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att 
utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus 
på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. 

Inwido består av 32 affärsenheter med cirka 4 900 anställda i elva länder. 2021 omsatte koncernen 7,7 miljarder kronor med en 
operationell EBITA-marginal på 11,7 procent.  

Aktierna i Inwido AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm sedan 2014 under kortnamnet ”INWI”. 
 

Finansiella mål  

Inwidos verksamhet styrs mot fyra finansiella mål, som syftar till att ge aktieägarna god avkastning och långsiktig  
värdeutveckling.  

 

Lönsamhet  

Inwidos lönsamhetsmål är en 
avkastning på operativt kapi-
tal om >15 procent.   

Försäljningstillväxt 

Inwidos mål är att nå en om-
sättning om 20 miljarder kro-
nor 2030 genom både orga-
nisk och förvärvad tillväxt.  

Kapitalstruktur 

Inwidos nettoskuld i förhål-
lande till operationell EBITDA 
ska, med undantag för tillfäl-
liga avvikelser, ej överstiga 
2,5 gånger. 

Utdelningspolicy 

Inwidos mål är att till sina  
aktieägare utbetala en årlig 
utdelning motsvarande om-
kring 50 procent av netto-
vinsten. Hänsyn ska dock  
tas till Inwidos kapitalstruk-
tur i relation till målsätt-
ningen, kassaflöde och fram-
tidsutsikter. 

Inwidos hållbarhetskompass 

Vi ger mer än vi tar – för att hållbara affärer skapar långsiktigt värde. Det innebär att det våra affärsenheter inom Inwido 
förbrukar för att producera och leverera fönster och dörrar på sikt ska leda till större, bestående nytta för våra affärsenheter, 
människor, miljö, aktieägare och samhället.  

Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår hållbarhetskompass vars tre strategiska riktlinjer är: 

• Vara aktiv i miljöfrågor 

• Vara goda arbetsgivare 

• Vara ansvarstagande företag 

 

Inwidos klimatambition 2030/2050*  

Vi kommer att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030 och vara koldioxidneutrala 2050. 

*Scope 1 och 2 

 

Resultatet av vårt hållbarhetsarbete 

På vår hemsida och i årsredovisningen redogörs för våra målsättningar och hur vi presterar. 
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Information till aktieägare 

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari-september 2022 25 oktober 2022 

Bokslutskommuniké, januari-december 2022 7 februari 2023 

Årsredovisning 2022 april 2023 

Delårsrapport januari-mars 2023 25 april 2023 

Årsstämma 2023 4 maj 2023 

Delårsrapport januari-juni 2023 14 juli 2023 

Delårsrapport januari-september 2023 24 oktober 2023 

 

 
Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- 
förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners  
försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl. 07:45 CET.    

För mer information, kontakta 

Henrik Hjalmarsson,  
VD och koncernchef  
Tel: +46 (0)76 846 20 46  
E-post: henrik.hjalmarsson@inwido.com 

Peter Welin,  
CFO och vVD 
Tel: +46 (0)70 324 31 90  
E-post: peter.welin@inwido.com 

 

Kontaktuppgifter Inwido

Inwido AB (publ) 
Engelbrektsgatan 15 
SE-211 33  Malmö 

www.inwido.com   

Tel: +46 (0)10 451 45 50 
E-mail: info@inwido.com 
 
Organisationsnummer: 556633-382

Se Inwidos hållbarhetsvideo ” Inwido – Our promise” 
här och följ Inwidos resa på LinkedIn 

 

 

http://www.inwido.com/
mailto:info@inwido.com
https://vimeo.com/483246866

