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Bästa aktieägare! 
 
Det äldsta bolaget i Ballingslövkoncernen – Ballingslöv AB - grundades i 
maj 1929 alltså för ganska exakt 74 år sedan. Således en lång historik och 
tradition som innebär både trygghet genom under lång tid uppbyggt 
kunnande och kompetens och förpliktelse att kontinuerligt  fortsätta 
utveckla verksamheten. 
 
Den 19 juni 2002 var en historisk dag för Ballingslöv. Denna dag 
noterades vi nämligen på Stockholmsbörsens O-lista. 
 
Idag den 16 april 2003 är en annan historisk dag då vi avhåller vår första 
bolagsstämma som publikt bolag. 
 
Eftersom det är vår första publika bolagsstämma kan det vara lämpligt att 
inledningsvis redogöra för hur Ballingslöv har vuxit fram till den koncern 
som vi är idag. 
 

1929: Ballingslöv AB grundas av snickarmästaren Albin Svensson 
 
1974: AB Electrolux förvärvar Ballingslöv AB 
 
1989: DFI, dansk tillverkare av bänkskivor i solitt trä och laminat 

förvärvas. DFI grundades 1976 (Herning på Jylland) 
 
1990: KWP, engelskt köksföretag förvärvas. KWP grundades 1964 

(Storrington södra England) 
 
1996: DFI förvärvar Danlamin, nischföretag som tillverkar 

laminatbänkskivor. Verksamheten integreras med DFI 
 
1998: Private Equity-företaget EQT förvärvar Ballingslövgruppen i 

juli 1998 från Electrolux. 
 Verksamheten som i Electrolux varit organiserad i respektive 

lands affärsområde integreras och blir en koncern med  
 Ballingslöv Holding AB som moderbolag. (Ballingslöv Holding 

AB namnändrades till Ballingslöv International AB i samband 
med börsnoteringen) 

 
2000: JKE, danskt köks- och badrumsföretag förvärvas. JKE 

grundades 1970 (Jerslev strax utanför Ålborg på Jylland) 
 
2002: Ballingslöv International AB börsnoteras den 19 juni 
 
2003: Multiform, dansk nischinriktat köksföretag förvärvas. 

Multiform grundades 1982 (Kibæk, utanför Herning på 
Jylland) 
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Ballingslöv idag 
 
Vi är idag således en koncern bestående av ett moderbolag och fem 
producerande företag. Dessutom finns fem butiksbolag som på sikt skall 
transformeras till fristående distributörer samt ett försäljningsbolag för 
projektförsäljning i Danmark. Koncernen omsatte drygt 1,2 miljarder kronor 
2002 (inkl Multiform) och har drygt 850 anställda. 
 
Totalt har vi en bra geografisk spridning mellan våra huvudmarknader. 
65% av koncernens omsättning sker utomlands. 
 
Vi har något olika affärsmodeller i Skandinavien och England v d g 
marknadssegment, produktmix, tjänsteinnehåll och distributionskanal. 
 
  Skandinavien England 
Viktigaste marknadssegment ROT Nybyggnation 
 Produktmix, tjänsteinnehåll Kök och bad Kök, vitvaror, 
   Installationstjänster 
Viktigaste Distributionskanal Återförsäljare Byggentreprenörer 
  (köksbutiker, 
   byggmaterial- 
   handlare, m fl) 
 
 
Affärsidé 
 
Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra ett brett 
produktutbud av inredningar för kök, badrum och förvaring som utmärks 
av välkända varumärken, sofistikerad design och hög kvalitet. 
 
Affärsidén innebär ett starkt kundfokus. Genom att tillhandahålla ett brett 
produktutbud kan allahanda kundönskemål tillgodoses. Kunden behöver 
aldrig kompromissa vid köp av våra produkter. Detta ligger väl i tiden med 
allt starkare individuella konsumentpreferenser. Vårt varumärkesbyggande 
baseras också på genomarbetad design och hög kvalitet, vilket ger 
konsumenten stort utbyte av sin investering i Ballingslövs produkter. 
 
Vår produktutveckling, marknadsföring och investeringsverksamhet styrs 
efter affärsidén grundtankar. Detsamma gäller organisationsutvecklingen. 
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Vision 
 
Vi skall genom våra varumärken, vältäckande distributionssystem, 
kompetenta medarbetare och ett brett produktutbud med hög kvalitet och 
god design vara en av de ledande kökstillverkarna i Europa. 
 
Som det 10:e största köksföretaget i Europa med ett av de bredaste 
produktprogrammen kan vi kanske redan sägas tillhöra de ledande i 
Europa. Visionen innebär dock att våra ambitioner är högre än så. 
 
Våra distributionssystem kan utvecklas mer både på ”bredden” och 
”djupet”. Med ”bredd” menar jag att vi alltfort har ”vita fläckar” på våra 
huvudmarknader och därför behöver vi fler säljpunkter. 
 
Med ”djup” menar jag att det alltfort finns potential till förbättring av såväl 
utställningsmiljöer som kunskaper hos säljarna. Att sälja kök och badrum 
tillhör de mest avancerade uppgifter man kan ha inom säljaryrket. Man 
behöver nästan vara både arkitekt och ingenjör. Genom solida kunskaper 
kan rätt kombinationer väljas i vårt stora produktprogram och på så vis 
skapa en köks- eller badmiljö som både ur funktionell och estetisk 
synpunkt bidrar till hög livskvalitet för köparen/konsumenten. Därför satsar 
vi också mycket resurser på att utveckla kompetensen hos de flera tusen 
personer som säljer våra produkter. 
 
Strategi 
 
Vi har följande strategiska riktlinjer: 

- Kontinuerligt investera i och utveckla våra varumärken 
- Distribution genom fristående distributörer med kompetenta säljare 

och hög servicenivå till slutkund. Exklusiva distributörer eftersträvas 
- Genom systematisk produktutveckling erbjuda ett brett 

produktutbud med hög kvalitet och sofistikerad design 
- Fortlöpande förbättra koncernens effektivitet genom ökad 

samordning, integration och benchmarking inom inköp, 
produktutveckling, produktion och IT 

- Attrahera och bibehålla kompetent personal genom att erbjuda en 
utvecklande arbetsplats 

- Förvärv skall ske med geografiskt fokus, på i första hand, Norden 
och England och vara kompletterande avseende produktsortiment 
eller distributionskanal 

 
Min bedömning är att vi har arbetat relativt väl enligt dessa riktlinjer 
 
Varumärken: Vi har ex v investerat åtskilliga miljoner i att stärka 

våra varumärken genom TV- och radioreklam, 
annonsering i dags- och fackpress, distribution av 
100 000-tals kataloger, exponering av namn och 
produkter på ett par tusen försäljningsställen. Vidare 
idrottssponsring och deltagande i ett antal betydande 
mässor. 
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Distribution: Vi har under 2002 byggt ut distributionssystemet med 

ca 100 nya distributörer och andelen exklusiva 
distributörer uppgår till ca 75%. 

 
Produktutveckling: Under 2002 har samtliga företag lanserat nya 

produkter som fått god marknadsacceptans. 
 
Effektivitet: Vi har sänkt våra inköpskostnader genom ett e ffektivt 

koncernsamarbete. Ett antal benchmarking- och 
samordningsprojekt pågår inom produktutveckling, 
produktion och IT. 

 
Arbetsplats: Vi har ökat aktiviteterna ex vis v d g ledarskaps- och 

säljutbildning samt IT. Olika arbetsmiljöförbättringar 
pågår kontinuerligt. 

 
Förvärv: Vi förvärvade under hösten 2002 tillgångarna i ett 

danskt företag som tillverkar betongbänkskivor och 
Multiform A/S förvärvades i början av 2003. 

 
Mål 
 
Koncernen är i hög grad målstyrd med såväl strategiska övergripande mål 
som operationella mål inom olika verksamhetsområden. Målen är både 
kvantitativa och kvalitativa och ofta av nyckeltalskaraktär. 
 
 
Vi har med undantag av tillväxten 2002 haft en positiv utveckling inom 
målområdena och under 2002 nått våra långsiktiga mål för 
rörelsemarginal, räntetäckningsgrad och soliditet. 
 
Det mål som vi missade under 2002 rör tillväxtmålet. Detta berodde på en 
negativ säljutveckling i England. Bakgrunden är att vi under hösten 2001 
hade en orderingång som översteg både egen produktionskapacitet och 
inhyrd installationskapacitet med försämrad leveransservice som följd. 
Detta påverkade kundrelationer och efterfrågan negativt under 2002. 
 
Bland åtgärderna för att förbättra leveransservice och efterfrågan i 
England ingår förstärkt installationsverksamhet, rationalisering av 
produktprogram och konsolidering av vitvaruleverantörerna. Full effekt av 
åtgärdsprogrammet förväntas under andra och tredje kvartalet 2003. 
 
Marknad 
I Sverige ligger produktionen av bostäder på en mycket låg nivå. Per 
capita är den svenska bostadsproduktionen lägst i Europa. 
 
Köksmarknaden vilar både på nyproduktion av bostäder och på ROT-
segmentet (Renovering/Ombyggnad/Tillbyggnad). ROT är viktigast och 
utgör ofta 75% av den totala köksmarknaden. Även om det gått bakåt i 
Tyskland under senare tid är den tyska köksmarknaden alltfort störst i 
Europa. Därefter följer England och Italien. 
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På svenska marknaden säljs ca 100 000 kök per år och i Skandinavien ca 
270 000 kök/år. I England säljs ca 700 000 kök/år. 
 
Försäljningen av kök påverkas av nybyggnation och av den allmänna 
konjunkturutvecklingen med komponenter såsom ex v räntenivå, 
disponibel inkomst, arbetslöshet och framtidstro. 
 
Efterfrågan påverkas också av ett allmänt ökat intresse för inredning och 
design, mer öppna planlösningar i hus och lägenheter, ökad exponering 
av kök i massmedia, m m.  
 
Under senare år har efterfrågan varit stabil och ökande. 
 
Konkurrens 
 
Köksbranschen är fragmenterad med ett stort antal tillverkare (Europa      
> 2000 i Skandinavien > 100). Ballingslöv är näst störst i Skandinavien 
och 10:e störst i Europa. 
 
Distribution 
 
Distribution sker genom återförsäljare (byggmaterialhandel, köksbutiker, 
vitvarubutiker, järnhandel, möbelhandel, byggvaruhus, etc) och till 
byggentreprenörer och husfabriker. I Sverige är byggmaterialhandeln en 
viktig distributionskanal för kök medan i andra länder köksbutiker och 
möbelhandel väger tyngst. 
 
Ballingslövs strategi är att arbeta med fristående distributörer men skapa 
ett starkt nätverk/partnerskap med distributörerna genom att tillhandahålla 
ett starkt produktprogram och professionella  koncept i form av 
marknadsföring, utbildning, exponering, administrativa system, m m. 
 
En majoritet av Ballingslövs distributörer säljer endast Ballingslövs 
produkter (exklusiva distributörer). 
 
Produktprogram 
 
Ballingslöv marknadsför ett brett produktprogram av hög kvalitet och med 
sofistikerad design. 
 
Det breda programmet kan tillgodose varje kundbehov men tyngdpunkt 
och positionering ligger på medel och uppåt i ett kvalitets-, värde-
perspektiv. Vår produktutveckling drivs i samarbete med utomstående 
designers och inredningsarkitekter. Dessa deltar också i utbildnings- och 
exponeringsaktiviteter. 
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Året som gått 
 

- Vi hade under 2002 en fortsatt hygglig tillväxt i Skandinavien både 
försäljnings- och lönsamhetsmässigt. 

 
- Vi kunde också förstärka våra marknadspositioner inom fler 

geografiska områden i Skandinavien. 
 

- I England försämrades försäljningen och lönsamheten. Ett 
omfattande åtgärdsprogram finns för att förbättra såväl försäljning 
som lönsamhet. 

 
- Lansering av nya produkter och nytt säljmaterial med gott 

mottagande från marknaden skede från samtliga koncernenheter. 
 

- Den 19 juni börsnoterades Ballingslöv International AB. 
Noteringsprocessen rönte stor massmedial uppmärksamhet och 
teckningen av aktier blev sex gånger högre än tillgången av aktier. 

 
- Koncernintegrationen förstärktes och var speciellt inom området 

inköp framgångsrik. 
 
Bokslut 
 
Trots den svaga försäljningsutvecklingen som är hänförbar till den 
engelska marknaden kunde Ballingslöv förstärka sin redan goda 
lönsamhet under 2002. Högt kapacitetsutnyttjande i de skandinaviska 
fabrikerna, fortsatt gynnsam utveckling av produktmixen mot kök med 
högre kvalitets- och försäljningsvärde samt samordningseffekter inom 
koncernen utgör viktiga drivkrafter för den positiva 
lönsamhetsutvecklingen. 
 
Vår balansräkning har stärkts genom den positiva resultatutvecklingen och 
genom den nyemission som genomfördes i samband med börsnoteringen. 
Soliditet, skuldsättningsgrad och nettoskuld har förbättrats. 
 
Kassaflödet från löpande verksamhet har förbättrats genom främst bättre 
rörelseresultat och lägre räntenetto. Vi behöver dock alltfort förbättra 
rörelsekapitalutvecklingen (kundfordringar, lager, leverantörskrediter) och 
detta är också ett viktigt fokusområde under 2003. 
 
Inledning 2003 
 
I början av 2003 förvärvades den danska kökstillverkaren Multiform A/S. 
Multiform är ett välkänt varumärke i Danmark och tillverkar produkter i det 
högre kvalitets- prisintervallet. Multiform omsätter ca 50 MSEK och har ca 
40 anställda. 
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Förutom samordningsfördelar inom inköp och produktion är avsikten att 
distribuera Multiforms produkter genom utvalda Ballingslövsåterförsäljare i 
Sverige och Norge. Multiform A/S passar väl in i vår förvärvsstrategi  
innebärande att förvärva företag som kompletterar nuvarande 
koncernstruktur på de marknader vi är verksamma (Norden och England).  
 
Marknaden under årets första kvartal bedömes ha varit i paritet med f å. 
 
Prioriteringar 2003. 
 
- Förbättra lönsamhet och kassaflöde i den engelska verksamheten. 

Åtgärdsprogram som bl a består av förstärkt försäljnings- och 
installationsverksamhet samt konsolidering bland 
vitvaruleverantörerna beräknas få full effekt under andra och tredje 
kvartalet 2003. 

 
- Integration av Multiform i koncernen.  
  Handlingsprogram är fastlagda för samordning v d g inköp, distribution 

och tillverkning. 
 
- Öka antalet återförsäljare. 
  Att öka antalet återförsäljare har fått en ökad fokus med konkreta mål 

och regelbundna uppföljningar av utfall gentemot målen. 
 
- Öka utbildningsinsatserna 
  Resurserna ökas såväl internt som externt. Utbildning omfattar bl a 

produktkunskap, planeringskunskap, färg & form, CAD, montering,    
m m. Kompetenta säljare är en kritiskt viktig framgångsfaktor för att 
fullt ut kunna utnyttja vårt produktsortiment och få nöjda kunder. 

 
- Fördjupa koncernintegration/strukturåtgärder produktion. 
  Förutom fortsatt framgångsrikt samordningsarbete inom inköpssidan 

och benchmarkingaktiviteter inom främst produktionssidan kommer en 
utökning av koncernleveranser att ske. Detta gäller luckor, bänkskivor 
och fanerade komponenter och på sikt skåpkomponenter. Vidare 
kommer som tidigare nämnts distributionssamarbete att utvecklas 
mellan Ballingslöv AB och Multiform A/S i Sverige och Norge och även 
mellan JKE Design A/S och Multiform A/S. 

 
- Kompletterande förvärv. 
  Ett antal förvärvsobjekt är identifierade utifrån de förvärvsparametrar 

som är fastlagda. Målsättningen är att göra något förvärv under år 
2003. 

 
Avslutningsvis vill jag tacka ledning och anställda för ett fint och 
framgångsrikt arbete under 2002. 
 
Ballingslöv 2003-04-16 
 
 
 
Nils-Erik Danielsson 
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Bilaga 
 

 

 

 

 

 

Ballingslöv 
International AB

Ballingslöv AB Kingfisher Wood
Products Ltd

JKE Design A/S Dansk Formplade-
Industri A/S

Multiform A/S

Ballingslöv 
International AB

Ballingslöv AB Kingfisher Wood
Products Ltd

JKE Design A/S Dansk Formplade-
Industri A/S

Multiform A/S

Total omsättning 1210 Mkr
Antal anställda 860

Omsättning 497 Mkr 366 Mkr 167 Mkr 135 Mkr 50 Mkr
Antal anställda 355 255 100 100 40

Viktiga marknader Sverige England Danmark Danmark Danmark
Norge Norge Sverige
Danmark Norge

Exportandel 1) 19% 1% 34% 39% 7%

Fokus/segment ROT Nybyggn ROT ROT ROT

Antal distributörer 500 350 85 1350 25

1) Totalt har koncernen drygt 65% av sin försäljning utomlands

Ballingslöv idagBallingslöv idag


