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Beijer Ref AB
Q4-2017
Starkaste fjärde kvartalet hittills.
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2017 ökade med 9 procent jämfört med
motsvarande period förra året och uppgick till 2 401 mkr (2 199).
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 179 mkr (145) vilket är en ökning 		
med 24 procent jämfört med samma period föregående år.
Periodens resultat uppgick till 146 mkr (100).
Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 3,39 kronor (2,29).
Förvärvet av Tecsa (Pty) Ltd har nu godkänts av konkurrensmyndigheten i Sydafrika
och planerat datum för övertagande är beräknat till 1 mars 2018.
Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 5,75 kronor (5,50) per aktie.

Nyckeltal

Q4-17

Q4-16

∆%

12 mån 17

12 mån 16

∆%

Nettoomsättning, Mkr

2 401

2 199

9,1

9 830

9 045

8,7

EBITDA, Mkr

201

165

21,4

810

671

20,8

Rörelseresultat, Mkr

179

145

23,5

725

593

22,3

Rörelsemarginal, %

7,4

6,6

—

7,4

6,6

—

Periodens resultat, Mkr

146

100

46,7

521

399

30,7

Resultat per aktie, Kr

3,39

2,29

47,8

12,06

9,17

31,5

Avkastning på operativt kapital, %

—

—

—

14,9

13,4

—

Avkastning på eget kapital, %

—

—

—

16,6

14,2

—

Medelantalet anställda

—

—

—

2 717

2 667

1,9
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Koncernchefen
kommenterar
Stark avslutning på året
ger resultatrekord.
Beijer Ref går i mål 2017 med sitt star
kaste år och starkaste fjärde kvartal hit
tills. Omsättningen för helåret ökade med
8,7 procent och nådde nästan 10 miljarder
kronor, samtidigt som vi hade förbättrade
marginaler och ett starkt rörelseresultat.
Den organiska tillväxten för kvartalet
uppgick till nästan 11 procent. Årets vinst
per aktie översteg 12 kronor vilket är ett
rekord för oss.
VI UTVECKLAR FRAMTIDENS TEKNIK
Ett par faktorer utmärker året och kvar
talet, vilka påverkar koncernens resultat
positivt. Den regulatoriska utfasning
en av HFC-köldmedier är en av dem.
Klimatavtalet som tecknades i Paris 2015
anger att mer än hälften av EU-ländernas
HFC-gaser ska vara utfasade år 2020.
Även om vår bedömning är att flertalet
länder inte kommer att klara att hålla sig
till den tidplanen förväntas en intensiv
fas där många bolag kommer att behöva
uppgradera sin teknik samtidigt.
Beijer Ref är väl förberett för att möta
marknadens behov under omställningen
och kan förse marknaden med alternativ
för att både underhålla befintlig teknik
och uppgradera till ny. Framför allt arbe
tar vi aktivt för att förse kunder med miljö
vänlig teknik som utvecklas och tillverkas
inom vår OEM-verksamhet.
Högkonjunkturen med låga räntor och
hög konsumtion har också har bidra
git till koncernens försäljningsökning.
Nästan samtliga av Beijer Refs regioner
visar tillväxt jämfört med föregående års
fjärde kvartal.
REGIONERNAS UTVECKLING
Södra Europa, som är vår enskilt största
region, växer med 16 procent. Verksam
heten i Frankrike har haft ett starkt kvar
tal där HVAC-segmentet står för merpar
ten av försäljningstillväxten. Vi har även
arbetat med att hitta smartare lösningar

för logistik och inköp. Det börjar nu ge
effekter på resultatet. Förvärvet av
Toshiba
distributören DX Por i Portugal
har gett oss ytterligare en marknad att
bearbeta och har redan bidragit positivt
till vår försäljning i södra Europa.
Region Centraleuropa växer med 13 pro
cent under kvartalet. Våra bolag i Stor
britannien och på Irland fortsätter att
förbättra resultatet, delvis på grund av
försäljning av köldmedier som succes
sivt blir dyrare på grund av kvoterings
systemet. I slutet av året öppnade vi ett
nytt stort logistikcenter i södra Holland
som kommer att lagerföra produkter
och artiklar för hela regionen, något som
kommer att ge både kostnadsbesparing
ar och effektivare leveransflöden under
de kommande åren.
I region Norden uppgår tillväxten till 3
procent. Offshoreverksamheten i Norge
befinner sig fortfarande i lågkonjunk
tur och drar ner tillväxtsiffran för regio
nen, medan verksamheterna i Sverige,
Danmark och Finland har haft en god ut
veckling. Övergången till ny miljö
teknik
ligger delvis bakom den ökade försälj
ningen. Trenden pekar mot att efter
frågan på naturliga köldmedier kommer
att fortsätta öka i ännu snabbare takt
under 2018.
Region Östra Europa växte kraftigt, med
27 procent. Även här ser vi en generell
konsumtionsökning vilket ger upphov
till större efterfrågan på miljöteknik och
komfortkyla.
Asia Pacific visar en stabil utveckling.
Vårt eget miljövänliga kylaggregat,
CUBO2 Smart, installerades nyligen i
Australien för första gången. Det är ett
bra tecken på att vår OEM-verksamhet
har goda förutsättningar att växa även
där.
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Afrika är den enda av våra regioner som
inte visar tillväxt. Det är den vikande kon
junkturen i Sydafrika som håller tillbaka
konsumtionen i allmänhet. Vi bedömer
fortfarande Afrika som en högintressant
marknad för Beijer Ref. En allt större
medel
klass kommer att vilja investe
ra i komfortkyla igen när den tillfälliga
tillbaka
gången på marknaden är över.
Därför är det glädjande att konkurrens
myndigheten i Sydafrika nu meddelat att
de godkänner vårt förvärv av kylgrossis
ten TecsaReco. Fortfarande återstår ett
formellt godkännande från konkurrens
myndigheterna i Namibia och Botswana.
Men då de representerar mindre än fem
procent av Tecsas verksamhet är en
eventuell påverkan marginell för oss. Vi
förbereder övertagandet av bolaget som
beräknas upptas i våra räkenskaper från
och med 1 mars i år.
ETT STÖRRE BEIJER REF
ÄR FRAMTIDSSCENARIOT
Överlag ser vi positivt på framtiden med
marknader som växer i snabb takt och
som fortsätter att efterfråga våra produk
ter allt mer. Vi analyserar kontinuerligt
förvärv och vill gärna addera fler bolag
som kan komplettera och stärka vår när
varo på expansiva marknader.
Sammanfattningsvis så blev 2017 ett
rekordår för Beijer Ref, då både omsätt
ning och resultat överträffade tidigare
års siffror. Beijer Refs styrelse föreslår en
höjd utdelning till 5,75 kronor (5,50), vilket
speglar vårt starka år och goda mark
nadsförutsättningar. Vi står väl förbered
da inför 2018.
Per Bertland
CEO & President
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Fjärde kvartalet
2017
OMSÄTTNING
Beijer Ref ökade omsättningen med 9,1
procent till 2 401 mkr (2 199) under fjärde
kvartalet 2017. En gynnsam konjunktur
har medfört en fortsatt stark efterfråge
utveckling på våra europeiska nyckel
marknader. I det fjärde kvartalet visar
nästan samtliga regioner omsättningstill
växt. Justerat för valutakursförändringar
och förvärv var den organiska omsätt
ningsökningen 10,7 procent.
Under året ökade omsättningen med 8,7
procent till 9 830 mkr (9 045). Justerat
för valutakursförändringar och förvärv
var den organiska omsättningsökningen
5,2 procent.

Omsättning, Mkr

Q4

Nettoomsättning 2016

2 199

Organisk förändring
Förändring genom förvärv

%

12 mån

%

9 045

231

10,7

7

478

5,2

0,3

161

1,8

Valutakursförändring	-37	-1,8

146

1,7

Förändring totalt

785

8,7

1

201

Nettoomsättning 2017

9,1

2 401

9 830

1) Förvärven avser HRP (UK) som ingår i koncernens räkenskaper från juni 2016 samt Beijer Ref
Portugal som ingår från september 2017

10% •

Asia Pacific

7% •

Afrika

4% •

Östra
Europa

37% •
Södra
Europa
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• 60%

• 14%

Norden

35%•

Regionernas
andel av
omsättningen

HVAC

• 28%

Centraleuropa

5% •

OEM
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Omsättningens
fördelning per
produktområde

Kommersiell
och industriell
kyla

RESULTAT
Koncernens rörelseresultat uppgick till
179 mkr (145) under det fjärde kvartalet,
vilket är en ökning med 23,5 procent. Ut
fasningen av köldmedier har lett till krafti
ga prishöjningar på köldmedier med högt
GWP-värde vilket har haft en positiv på
verkan på resultatet i perioden. Justerat
för valutakursförändringar och förvärv
var den organiska rörelseresultatförbätt
ringen 25,6 procent.
Under året ökade rörelseresultatet med
22,3 procent till 725 mkr (593). Justerat
för valutakursförändringar och förvärv var
den organiska rörelseresultat
ökningen
19,4 procent. Under året uppgick koncer
nens finansnetto till -26 mkr (-33). Resul
tatet före skatt var 699 mkr (560). Årets
resultat var 521 mkr (399). Resultat per
aktie uppgick till 12,06 kronor (9,17).

Kassaflöde, Mkr

UTDELNING
Styrelsen föreslår årsstämman en utdel
ning om 5,75 kronor (5,50) per aktie för
verksamhetsåret 2017. Detta motsvarar
totalt 243,7 mkr om de aktier som för när
varande innehas av bolaget undantas.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Som ett led i Beijer Refs målsättning att
ligga i framkant för övergång till miljö
vänlig kylteknik levererades i början på
året det första miljövänliga koldioxid
baserade kylsystemet till Chile. Detta är
koncernens första leverans i Sydamerika
och ligger i linje med Beijer Refs fokus på
koldioxid och annan miljövänlig kylteknik
för att bidra till lägre påverkan på växt
huseffekten.
Den 1 november tillträdde Maria Rydén
som ny CFO och medlem av koncern
ledningen.
12 mån 2017

12 mån 2016

635

478

Förändringar i rörelsekapital	-135	-413
Kassaflöde från den löpande verksamheten

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksam
heten före förändring av rörelsekapitalet
var 635 mkr under 2017 jämfört med 478
mkr för 2016. Rörelsekapitalet har under
året ökat med 135 mkr mot 413 mkr före
gående år. Detta ger ett kassaflöde från
den löpande verksamheten på 500 mkr
mot 65 mkr föregående år. Resultatför
bättringen och ökat fokus på rörelsekapi
talet har bidragit till förbättrat kassaflöde.
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggnings
tillgångar inklusive rörelseförvärv upp
gick till 99 mkr (80) under året.
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I september förvärvades tillgångarna i
det portugisiska kyldistributionsföre
taget DX Por, med huvudkontor i Porto.
Företaget är huvuddistributör för Toshiba
HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditio
ning) i Portugal. DX Por integreras i Beijer
Refs organisation och ingår i koncernens
räkenskaper från september 2017.
I Kina pågår en aktiv utfasning av köld
medierna HCFC och HFC. Den tyska
detaljhandelskedjan Metro AG har därför
valt Beijer Refs italienska dotterbolag
SCM Frigo som leverantör av kedjans
första CO2-transkritiska kylsystem i Kina.
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Beijer Ref AB har i oktober ingått avtal
om att förvärva Tecsa (Pty) Ltd och dess
tillgångar. Tecsa (Pty) Ltd, ägt av West
brooke Investment och verksamt under
varumärket TecsaReco, är en grossist
med bas i Sydafrika som erbjuder ett
brett utbud av produkter och varumär
ken inom kommersiell och komfortkyla,
luftkonditionering och reservdelar för vit
varor.
Parterna har träffat ett bindande avtal
och övertagandet är planerat till den
1 mars 2018. Förvärvet bedöms lång
siktigt ge positiva effekter på såväl
omsättning som resultat. Konkurrens
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myndigheten i Sydafrika (CompCom SA)
har granskat affären och gett sitt slut
giltiga godkännande. Därmed bekräftas
att förvärvet inte kommer att påverka
konkurrenssituationen på den sydafri
kanska kylgrossistmarknaden. Förbehål
let är att två filialer i Polokwane respektive
Rustenburg
i
Sydafrika
avyttras.
Konkurrensmyndigheterna i Botswana
och Namibia förväntas återkomma med
sina yttranden inom kort.
RISKBESKRIVNING
Beijer Ref-koncernens verksamhet påver
kas av ett antal omvärldsfaktorer, vars
effekter på koncernens rörelse
resultat
kan kontrolleras i varierande grad.
Koncernens verksamhet är beroende av
den allmänna ekonomiska utvecklingen i
framförallt Europa, vilken styr efterfrågan
på Beijer Refs produkter och tjänster. För
värv är normalt förknippade med risker,
exempelvis förlust av nyckelpersoner.
Andra rörelserisker, som agentur- och
leveran
törsavtal, produktansvar och
leveransåtaganden, teknisk utveckling,
garantier, personberoende med flera,
analyseras kontinuerligt. Vid behov vid
tas åtgärder för att reducera koncernens
riskexponering. Beijer Ref är i sin verk
samhet utsatt för finansiella risker såsom
valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk.
Moderbolagets riskbild är densamma
som koncernens. För ytterligare informa
tion, se koncernens årsredovisning.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlig
het med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref
tillämpar fortsatt samma redovisnings
principer och värderingsmetoder som
finns beskrivna i den senaste årsredo
visningen förutom vad som anges i det
följande. Nya och förändrade standarder
tillämpade från och med 1 januari 2017
bedöms inte ha någon väsentlig effekt på
koncernens eller moderbolagets resultat
eller finansiella ställning. För mer infor
mation om kommande standarder, vilka
ännu inte trätt i kraft, se sidan 43 i års
redovisningen 2016.
NYA REDOVISNINGSPRINCIPER 2018
Från och med 1 januari 2018 ska nya
redovisningsprinciper avseende intäkts
redovisning (IFRS 15) och finansiella
instrument (IFRS) börja tillämpas. Ana
lyser av eventuella effekter avseende
implementeringen av IFRS 15 Intäk
ter från avtal med kunder och IFRS 9
Finansiella instrument har gjorts både på
koncern och på dotterbolagsnivå. Analy
serna visar att de nya standarderna inte
kommer att ha någon väsentlig påver
kan på koncernens finansiella rapporter
utöver utökade upplysningskrav. Vid
första tillämpning kommer framåtriktad
metod att tillämpas.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ)
har avgivits efter bemyndigande av
styrelsen.
Malmö den 31 januari 2018
Beijer Ref AB (publ)
Per Bertland, CEO och koncernchef
För mer information:
Per Bertland, CEO – 0705-98 13 73
Maria Rydén, CFO - 073-429 25 65

Denna delårsrapport har ej varit föremål
för granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan information
som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 januari 2018 kl.
08.30 CET.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag, Mkr

Q4-17

Q4-16

12 mån 17

12 mån 16

Nettoomsättning

2 401

2 199

9 830

9 045

4

23

21

39

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader	-2 204	-2 057	-9 041	-8 413
Avskrivningar	-22	-21	-85	-78
Rörelseresultat

179

145

725

593

Finansnetto	-5	-7	-26	-33
Resultat före skatt

174

137

699

560

Skatt	-28	-38	-178	-161
Periodens resultat

146

100

521

399

144

97

511

389

2

3

10

10

3,39

2,29

12,06

9,17

Q4-17

Q4-16

12 mån 17

12 mån 16

146

100

521

399

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr

Koncernens rapport över totalresultat, Mkr
Periodens resultat
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen

—	-12

—	-12

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Valutakursdifferenser

116

6

43

164

Kassaflödessäkringar

—

—

—

1

Säkring av nettoinvestering

5

8	-4

5

Övrigt totalresultat för perioden

122

2

40

158

Totalresultat för perioden

268

101

561

556

264

99

552

544

4

2

9

12

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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Koncernens balansräkning i sammandrag, Mkr

31 dec 2017

31 dec 2016

1 679

1 644

312

306

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar

237

230

2 227

2 181

Varulager

2 631

2 485

Kundfordringar

1 726

1 559

Övriga kortfristiga fordringar

319

288

Likvida medel

559

342

Summa omsättningstillgångar

5 236

4 674

Summa tillgångar

7 463

6 855

Eget kapital

3 294

2 967

Summa eget kapital

3 294

2 967

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar:

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Långfristiga skulder

1 868

1 811

Summa långfristiga skulder

1 868

1 811

Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder

1 128

985

Övriga kortfristiga skulder

1 172

1 092

Summa kortfristiga skulder

2 301

2 077

Summa eget kapital och skulder

7 463

6 855

Därav räntebärande skulder

2 208

2 157

Nettoskuld

1 649

1 815
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Koncernens nyckeltal

31 dec 2017

31 dec 2016

44,1

43,3

Soliditet, %
Eget kapital per aktie, kr

78

70

Avkastning på eget kapital efter full skatt, %

16,6

14,2

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,7

12,3

Avkastning på operativt kapital, %

14,9

13,4

Skuldsättningsgrad, ggr

0,5

0,6

Räntetäckningsgrad, ggr

22,7

16,6

Antal utestående aktier

42.391.030

42.391.030

Genomsnittligt antal utestående aktier

42.391.030

42.391.030

87.200

87.200

12 mån 2017

12 mån 2016

635

478

Innehav av egna aktier

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital	-135	-413
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-99

-80

Förändring finansieringsverksamheten

46

212

Utbetald utdelning	-233	-223
Förändring likvida medel

214

-26

4

20

Likvida medel vid årets början

342

348

Likvida medel vid periodens slut

559

342

Eget kapital, Mkr

31 dec 2017

31 dec 2016

Ingående balans

2 967

2 634

561

556

Kursdifferens likvida medel

Periodens totalresultat

Utdelning	-233	-223
Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande
Utgående balans
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-1

-1

3 294

2 967
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Q4
Norden
CentralSödra
Östra
Afrika
Asia
mkr
europa
Europa
Europa
Pacific
						
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

Koncernen
2017

2016

						
Nettoomsättning per
segment
365
356
642
571
865
743
98
77
202
227
264
260
2 436
2 234
Internförsäljning mellan
segment													-36	-35
Nettoomsättning													
2 401
2 199
						
Rörelseresultat per
segment
60
36
37
42
52
20
8
3
18
30
21
21
197
151
Koncerngemensamma
kostnader													-18	-7
Rörelseresultat
179
145
Finansnetto													-5	-7
Skatt													-28	-38
Periodens resultat
146
100
						
Rörelsekapital, genomsnitt
för perioden
434
419
790
758
1 094
1 036
180
149
312
384
392
364
3 202
3 110

12 månader
Norden
CentralSödra
Östra
Afrika
Asia
mkr
europa
Europa
Europa
Pacific
						
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

Koncernen
2017

2016

						
Nettoomsättning per
segment
1 369
1 334
2 732
2 387
3 793
3 467
388
347
734
718
989
948 10 005
9 200
Internförsäljning mellan
segment													-175	-155
Nettoomsättning													
9 830
9 045
						
Rörelseresultat per
segment
164
122
172
128
302
230
35
26
47
65
75
66
795
637
Koncerngemensamma
kostnader													-70	-44
Rörelseresultat
725
593
Finansnetto													-26	-33
Skatt													-178	-161
Periodens resultat
521
399
						
Rörelsekapital, genomsnitt
för perioden
424
415
766
678
1 135
998
163
143
345
289
363
342
3 195
2 865

Rapportering för segment
Rörelsesegment					
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på
hur företagets verkställande beslutsfattare, d v s koncernchefen
följer verksamheten. Koncernen har följande segment; Norden,
Centraleuropa, Södra Europa, Östra Europa, Afrika och Asia
Pacific.
Segmentsredovisningen för regionerna innehåller resultaträk
ningen t o m rörelseresultat samt rörelsekapital. Internförsälj
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ning inom respektive segment är eliminerat i nettoomsättning
en, internförsäljning mellan segmenten elimineras på total nivå.
Tidigare perioder har all internförsäljning eliminerats inom
segment oavsett motpart. Jämförelsetal för tidigare period
har omräknats. Rörelsekapitalet består av varulager, kundford
ringar och leverantörsskulder och är ett genomsnitt baserat på
månadsvärden för respektive period.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, Mkr

12 mån 2017

12 mån 2016

49

43

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader	-57	-44
Avskrivningar	-2	-1
Rörelseresultat

-10

Finansnetto
Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Resultat före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-2

3

5

260

225

0

-7

253

221

59

32

312

253

Skatt	-12	-8
Periodens resultat

Moderbolagets balansräkning i sammandrag, Mkr

301

245

31 dec 2017

31 dec 2016

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

7

3

Materiella anläggningstillgångar

5

6

Finansiella anläggningstillgångar

2 731

2 700

Omsättningstillgångar

1 111

1 099

Summa tillgångar

3 853

3 808

Eget kapital

1 742

1 674

Långfristiga skulder

1 627

1 649

485

485

3 853

3 808

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Ekonomiska
definitioner
∆%
Avkastning på eget kapital

Avkastning på operativt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITDA

Nettoskuld

Operativt kapital

Organisk förändring

R12
Resultat per aktie

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

Resultat före skatt plus finansiella kost
nader (rullande 12 månader) i förhållan
de till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelseresultat före avskrivningar
och nedskrivningar på materiella och
immateriella anläggningstillgångar.
Syftet med att redovisa EBITDA är att
koncernen betraktar det som ett relevant
mått för en investerare som vill förstå
resultatgenereringen före investeringar i
anläggningstillgångar.

GWP

Global Warming Potential, mäter
påverkan av växthuseffekten.
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.

HVAC

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

OEM

Original Equipment Manufacturer,
egen produkttillverkning.

Geografiska
områden
Afrika

Sysselsatt kapital minus likvida medel,
finansiella tillgångar och andra räntebä
rande tillgångar.
Jämförelsetal år över år justerade för
omräkningseffekter vid konsolidering
samt för förändringar i strukturen.

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

HCFC

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

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

ARW

Asia Pacific

Botswana, Ghana, Mocambique,
Namibia, Sydafrika, Tanzania,
Zambia
Australien, Indien, Malaysia,
Nya Zeeland, Thailand

Centraleuropa

Belgien, Irland, Nederländerna,
Schweiz, Tyskland, Storbritannien

Norden

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Rullande tolv. Avser de senaste 12
månaderna.
Periodens resultat i förhållande till ge
nomsnittligt antal aktier.

Södra Europa

Frankrike, Italien, Portugal,
Spanien

Räntebärande skulder

Räntebärande skulder inkluderar ränte
bärande avsättningar.

Östra Europa

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.

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

Rörelsemarginal
Skuldsättningsgrad
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Branschtermer

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

Soliditet

Eget kapital vid periodens utgång i för
hållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning med avdrag för icke
räntebärande skulder och uppskjuten
skatteskuld.
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Kort om Beijer Ref
Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörs
verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme
pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av pro
dukter från ledande internationella tillverkare och därtill viss
tillverkning av egna produkter kombinerat med service och
support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom
att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kun
skap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv
logistik och lagerhållning.

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

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar
Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och
Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och
värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom
kylområdet och har en betydande position inom luft

konditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex
geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa,
Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både
organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar
nuvarande verksamheter.

• Delårsrapport för första kvartalet 2018 publiceras
den 23 april 2018.

Finansiell kalender
• Årsredovisning för 2017 publiceras i mars 2018.

• Delårsrapport för andra kvartalet 2018 publiceras
den 13 juli 2018.
• Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras
den 22 oktober 2018.
Årsstämman äger rum klockan 15.00 den 5 april 2018
i Malmö Börshus.

Stortorget 8, 211 34 Malmö
Telefon 040-35 89 00
Organisationsnummer 556040-8113
www.beijerref.com

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

Beijer Ref AB
Q4 2017 – Publicerad den 31 januari 2018

13

