
DELÅRSRAPPORT
BE Group AB (publ)

januari – mars 2019

Starkare kassa�öde

Första kvartalet 2019
Nettoomsättningen uppgick till 1 205 MSEK (1 226).
Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (48).
Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (55), inklusive lagerförluster om -6 MSEK (7).
Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (39).
Kassa�ödet från den löpande verksamheten ökade till 62 MSEK (-1).
Resultat per aktie uppgick till 1,56 kr (3,03).

Väsentliga händelser efter periodens slut
Anders Martinsson har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD och koncernchef på BE Group och slutar i mitten av oktober
2019. Arbetet med att rekrytera en ersättare har påbörjats.

Resultatöversikt
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar Förändring

Tonnage, tusen ton 96 98 -2

Nettoomsättning, MSEK 1 205 1 226 -21

Underliggande rörelseresultat, MSEK 40 48 -8

Rörelseresultat, MSEK 34 55 -21

Periodens resultat, MSEK 20 39 -19

Resultat per aktie, SEK 1,56 3,03 -1,47

Kassa�öde från den löpande verksamheten, MSEK 62 -1 63

 

BE Group AB (publ), som är no te rat på Nas daq Stock holm, är ett handels-  och ser vice fö re tag inom stål, rost fritt stål och alu mi ni um. BE Group er bju der e� ek tiv dis tri bu tion och
vär deska pan de pro duk tions ser vice till kun der främst inom bygg- och till verk nings in du strin. År 2018 om sat te kon cer nen 4,8 mil jar der kr. BE Group har cirka 670 an ställ da med
Sve ri ge och Fin land som störs ta mark na der. Hu vud kon to ret lig ger i Malmö. Mer in for ma tion �nns på www.be group.com.
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VDs kommentar

 

Brygga resultatutveckling 2018–2019, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 jan-dec

Rörelseresultat 2018 55 22 33 22 132

Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -7 -12 -7 -1 -27

Jämförelsestörande poster – 16 – -4 12

Underliggande rörelseresultat 2018 48 26 26 17 117

Försäljningsförändring -3 – – – –

Underliggande bruttomarginalförändring -5 – – – –

Omkostnadsförändring 0 – – – –

Underliggande rörelseresultat 2019 40 – – – –

Återläggning lagervinster (+)/förluster (-) -6 – – – –

Jämförelsestörande poster – – – – –

Rörelseresultat 2019 34 – – – –

Rörelseresultatet för Q2 2018 har belastats med totalt -12 MSEK på grund av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum. 
Den jämförelsestörande posten i Q2 2018 avser nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien, varav -9 MSEK belastar koncernens totalresultat då -7 MSEK avser
omräkningsdi�erenser från tidigare verksamhetsår.

Verk sam he ten le ve re ra de ett kvar tal med mar gi nellt lägre för sälj -
ning jäm fört med samma kvar tal fö re gå en de år och det un der lig -
gan de rö rel se re sul ta tet mins ka de med 8 MSEK. Vi såg under kvar ta -
let en sva ga re ut veck ling främst i pro duk tions verk sam he ten i Fin -
land, dis tri bu tions verk sam he ten i Bal ti kum, samt Lecor Stål tek nik
där vi vid ta git åt gär der. Även dis tri bu tions verk sam he ten i Sve ri ge
le ve re ra de ett något sämre re sul tat till följd av ogynn sam
försäljningskanal-  och pro dukt mix. Sam ti digt gick pro duk tions verk -
sam he ter na i Sve ri ge och Polen starkt både volym-  och lön sam hets -
mäs sigt vil ket till viss del kom pen se ra de det lägre re sul ta tet.

Stålpri ser na var ge ne rellt sett fort satt sta bi la i nivå med fö re gå en de
kvar tal. En, en ligt vår be döm ning, tem po rär sätt ning av pri set på
alu mi ni um och rost fritt med för de dock la ger för lus ter jäm fört med
vins ter fö re gå en de år.

Det po si ti va re sul ta tet samt god kon troll på rö rel se ka pi ta let har
med fört ett fort satt po si tivt kassa �ö de. Under kvar ta let ge ne re ra de
den lö pan de verk sam he ten ett po si tivt kassa �ö de på 62 MSEK (-1),
varav 20 MSEK är en e� ekt av im ple men te ring en av IFRS 16.

Utsikter
Ef ter frå gan under kom man de kvar tal för vän tas vara fort satt god på
bo la gets hu vud mark na der. Stålpri ser na be döms hålla sig i nivå med
det förs ta kvar ta let och pri ser na på alu mi ni um och rost fritt för vän -
tas åter häm ta sig efter förs ta kvar ta lets ned gång.

An ders Martins son 
VD och kon cern chef

”Det positiva resultatet samt god kontroll på
rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt
positivt kassa�öde”
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Kommentarer till rapporten

Första kvartalet
Kon cer nens net to om sätt ning mins ka de under pe ri o den med 2 pro cent i för hål lan de till fö -
re gå en de år och upp gick till 1 205 MSEK (1 226). Ned gång en för kla ras främst av den jäm fö -
rel se vis sva ga re ut veck ling en inom den bal tis ka dis tri bu tions verk sam he ten och Lecor Stål -
tek nik.

Brut to re sul ta tet upp gick till 166 MSEK (187) vil ket ger en brut to mar gi nal på 13,8 pro cent
(15,3). Rö rel se re sul ta tet upp gick till 34 MSEK (55) mot sva ran de en rö rel se mar gi nal på 2,8
pro cent (4,5). Re sul tat ut veck ling en beror till störs ta delen på den fort satt svaga ut veck ling en
i den �ns ka pro duk tions en he ten, där åt gär der är vid tag na. Dess utom hade den svens ka dis -
tri bu tions a� ä ren en re sul tatminsk ning, vil ket beror på att förs ta kvar ta let 2018 var jäm fö rel -
se vist starkt. Ju ste rat för la ger vins ter och la ger för lus ter på -6 MSEK (7) upp gick det un der lig -
gan de rö rel se re sul ta tet till 40 MSEK (48). Den un der lig gan de rö rel se mar gi na len upp gick
under pe ri o den till 3,3 pro cent (3,9).

KONCERNENS OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH
UNDERLIGGANDE RÖRELSERESULTAT PER
KVARTAL

KONCERNENS BRUTTOMARGINAL OCH
BRUTTORESULTAT PER KVARTAL
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AFFÄRSOMRÅDE 
SVERIGE & POLEN

A� ärs om rå det om fat tar kon cer nens verk sam he ter i Sve ri ge be stå en de av bo la gen
BE Group Sve ri ge och Lecor Stål tek nik samt den pols ka verk sam he ten BE Group
Polen.

Första kvartalet
Net to om sätt ning en mins ka de med 1 pro cent under det förs ta kvar ta let i jäm fö rel se med fö -
re gå en de år och upp gick till 643 MSEK (651). Rö rel se re sul ta tet upp gick till 30 MSEK (39). Ju -
ste rat för la ger vins ter och la ger för lus ter upp gick det un der lig gan de rö rel se re sul ta tet till 33
MSEK (35).

Ton na get i a� är sen he ten Dis tri bu tion Sve ri ge var något lägre jäm fört med samma pe ri od
fö re gå en de år. Följakt li gen visar verk sam he ten ett un der lig gan de rö rel se re sul tat som är
mar gi nellt lägre, myc ket på grund av att förs ta kvar ta let fö re gå en de år var jäm fö rel se vist
starkt med gynn sam pro dukt mix och ökan de pri ser.

A� är sen he ten Pro duk tion Sve ri ge & Polen fort sät ter upp vi sa för bätt rad lön sam het, tack
vare en högre om sätt ning och brut to mar gi nal till följd av ökat ka pa ci tets ut nytt jan de och po -
si ti va pris- och mix e� ek ter. Re sul ta tet har stärkts främst tack vare det kon ti nu er li ga för bätt -
rings ar be tet i pro duk tions en he ten i Norr kö ping. Även Polen bi drar nu po si tivt under kvar ta -
let.

AFFÄRSOMRÅDE SVERIGE & POLEN,
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH
UNDERLIGGANDE RÖRELSERESULTAT PER
KVARTAL*

*BE Group Pro duk tion Eskilstu na re do vi sas sedan fjär -
de kvar ta let 2017 under Mo der bo la get & kon cern pos -
ter, jäm fö rel se si� ror har räk nats om.
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AFFÄRSOMRÅDE 
FINLAND & BALTIKUM

A� ärs om rå det om fat tar kon cer nens verk sam he ter i Fin land och i de tre bal tis ka
län der na.

Första kvartalet
I jäm fö rel se med det förs ta kvar ta let fö re gå en de år var net to om sätt ning en oför änd rad och
upp gick till 565 MSEK (565). Ton na get var 6 pro cent lägre men ge nom snitt ligt högre stålpri -
ser och mix e� ek ter bi drog till den bi be håll na om sätt ning en. Rö rel se re sul ta tet för säm ra des
dock till 17 MSEK (29) främst på grund av sva ga re ut veck ling i Fin land. Ju ste rat för la ger för -
lus ter om -3 MSEK (3) upp gick det un der lig gan de rö rel se re sul ta tet till 20 MSEK (26).

A� är sen he ten Dis tri bu tion Fin land le ve re ra de ett un der lig gan de re sul tat i linje med fö re gå -
en de år och även ton na ge vo ly men var på samma nivå. A� är sen he ten Pro duk tion Fin land
upp vi sa de mar gi nellt lägre net to om sätt ning medan volym, brut to mar gi nal och re sul tat var
lägre än fö re gå en de år till följd av tu� kon kur rens inom seg men tet.

AFFÄRSOMRÅDE FINLAND & BALTIKUM
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH
UNDERLIGGANDE RÖRELSERESULTAT PER
KVARTAL
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Moderbolaget & koncernposter
Under Mo der bo la get & kon cern pos ter rap por te ras ut ö ver mo der bo la get och kon cer ne li mi -
ne ring ar även delar av kon cer nens verk sam he ter som är under om struk tu re ring; BE Group
Tjec ki en, BE Group Slo va ki en, BE Group Pro duk tion Eskilstu na samt RTS Est land.

Om struk tu re ring en av dessa verk sam he ter, som sty rel sen i BE Group fat ta de be slut om dels
under förs ta kvar ta let 2016 samt under andra kvar ta let 2017, är ge nom för da. Av veck ling av
åter stå en de verk sam het i Pre rov, Tjec ki en är också, i allt vä sent ligt, av slu tad. To talt om sat te
verk sam he ter na under om struk tu re ring 0 MSEK (15) under det förs ta kvar ta let med ett un -
der lig gan de rö rel se re sul tat på 0 MSEK (-1).

E� ek ter na av se en de IFRS 16 har rap por te rats under Mo der bo la get & kon cern pos ter och har
inte för de lats ut på de två a� ärs om rå de na.

I mo der bo la get BE Group AB (publ) upp gick det förs ta kvar ta lets om sätt ning, som ut görs av
kon cer nin ter na tjäns ter, till 27 MSEK (26). Dessa kon cer nin ter na tjäns ter om fat tar främst li -
cens av gift av se en de dot ter bo la gens an vän dan de av va ru mär ket BE Group samt cen tra la
kost na der för IT, eko no mi och inköp etc. Dessa kost na der för de las och fak tu re ras ut till
samt li ga dot ter bo lag i kon cer nen. I re sul tatupp följ ning en av a� ärs om rå de na har dessa kon -
cern ge men sam ma kost na der eli mi ne rats. Utav mo der bo la gets to ta la kost na der om 14
MSEK (14) vi da re fak tu re ra des 11 MSEK (11). Rö rel se re sul ta tet upp gick till 13 MSEK (13).

Fi nansnet tot för kvar ta let upp gick till -11 MSEK (-18). Re sul tat före skatt ökade till 2 MSEK
(-5) och re sul tat efter skatt upp gick till 0 MSEK (-4). In ve ste ring ar na i mo der bo la get upp gick
till 0 MSEK (0). Mo der bo la gets lik vi da medel ökade till 127 MSEK (5) vid pe ri o dens slut.

Koncernen
Finansnetto och skatt
Kon cer nens � nansnet to upp gick under det förs ta kvar ta let till -6 MSEK (-4), varav rän te net to
-6 (-3). Under kvar ta let upp gick rän te kost na der re la te ra de till le a sing en ligt IFRS 16 till -3
MSEK (-).

Skat ten för det förs ta kvar ta let upp gick till -8 MSEK (-12). Re sul ta tet efter skatt upp gick till 20
MSEK (39).

Kassa�öde
Kon cer nens rö rel se ka pi tal upp gick vid pe ri o dens slut till 568 MSEK (554) och den ge nom -
snitt li ga rö rel se ka pi tal bind ning en för det förs ta kvar ta let var 11,8 pro cent (10,7). Kassa �ö det
från den lö pan de verk sam he ten ökade till 62 MSEK (-1) under kvar ta let, varav 20 MSEK är en
e� ekt av im ple men te ring en av IFRS 16. Kassa �ö det från in ve ste rings verk sam he ten upp gick
till -15 MSEK (-6). Kassa �ö det efter in ve ste ring ar upp gick där med till 47 MSEK (-7).

Finansiell ställning och likviditet
Kon cer nens lik vi da medel, in klu si ve check räk nings kre dit, upp gick vid pe ri o dens slut till 237
MSEK (139) och den rän te bä ran de net toskul den exkl. IFRS 16 upp gick till 418 MSEK (504).
Vid pe ri o dens slut upp gick det egna ka pi ta let till 922 MSEK (852).

Organisation, struktur och medarbetare
An ta let an ställ da upp gick till 661 jäm fört med 675 vid samma tid punkt fö re gå en de år. Me -
de lan ta let an ställ da upp gick under kvar ta let till 664 (670).

KONCERNENS KASSAFLÖDE FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN I MSEK
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Övriga upplysningar

Väsentliga händelser efter periodens slut
An ders Martins son har på egen be gä ran sagt upp sin an ställ ning som VD och kon cern chef
på BE Group och slu tar i mit ten av ok to ber 2019. Ar be tet med att re kry te ra en er sät ta re
har på bör jats.

Inga öv ri ga vä sent li ga hän del ser har in trä� at efter pe ri o dens slut.

Transaktioner med närstående
Inga trans ak tio ner har ägt rum mel lan BE Group och när stå en de som vä sent li gen på ver -
kat bo la gets ställ ning och re sul tat.

Årsstämma 2019
BE Groups års stäm ma hålls den 25 april 2019 kl. 15.00 i Malmö. Mer in for ma tion �nns till -
gäng lig på bo la gets webb plats.

Förslag på utdelning
Sty rel sen fö re slår ut del ning på 1,75 kr per aktie (-) för rä ken skaps å ret 2018 vil ket mot sva -
rar to talt ca 23 MSEK.

Förslag till styrelse
Val be red ning en har fö re sla git omval av sty rel se le da mö ter na Pet ter Still ström, Ca ri na An -
ders son, Lars Olof Nils son, Mi kael Sjölund och Jör gen Zah lin. Till sty rel sens ord fö ran de fö -
reslås omval av Pet ter Still ström.

Förslag till val av revisorer
Ba se rat på re kom men da tion från re vi sions ut skot tet fö re slår val be red ning en omval av re -
vi sions bo la get Öhr lings Pri ce wa ter house Coo pers AB som bo la gets re vi sor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
I års re do vis ning en för 2018, som av läm na des i mars 2019, be skrivs den � nan si el la risk ex -
po ne ring en. Där ef ter har inga nya vä sent li ga ris ker eller osä ker hets fak to rer upp kom mit.
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Redovisningsprinciper
Delårs rap por ten är upp rät tad en ligt IAS 34 Delårs rap por te ring samt Års re do vis nings la -
gen. Mo der bo la gets delårs rap port är upp rät tad i en lig het med Års re do vis nings la gen och
RFR 2 Re do vis ning för ju ri dis ka per so ner.

För en be skriv ning av kon cer nens re do vis nings prin ci per och de � ni tio ner av vissa be grepp
hän vi sas till års re do vis ning en för 2018. Tilläm pa de prin ci per är oför änd ra de i för hål lan de
till dessa prin ci per med tillägg för nya re do vis nings prin ci per av se en de IFRS 16 som träd de
i kraft 1 ja nu a ri 2019 och som �nns be skriv na i års re do vis ning en för 2018, av snit tet om
re do vis nings prin ci per.

IFRS 16 Le a ses er sät ter ex i ste ran de IFRS re la te ra de till re do vis ning av le a singav tal, såsom
IAS 17 Le a singav tal och IFRIC 4 Fast stäl lan de av huruvi da ett avtal in ne hål ler ett le a singav -
tal. Kon cer nen tilläm par stan dar den från den 1 ja nu a ri 2019.

IFRS 16 på ver kar främst le a se ta ga re och den cen tra la e� ek ten är att alla le a singav tal som
ti di ga re re do vi sats som ope ra tio nel la le a singav tal ska re do vi sas på ett sätt som lik nar ti di -
ga re re do vis ning av � nan si el la le a singav tal. Det in ne bär att även för ope ra tio nel la le a -
singav tal ska till gång och skuld re do vi sas, med till hö ran de re do vis ning av kost na der för
av skriv ning ar och ränta – till skill nad mot ti di ga re prin ci per då ingen re do vis ning skett av
hyrd till gång och re la te rad skuld, och då le a singav gif ter na pe ri o di se ra des lin järt som le a -
sing kost nad. Un dan tag för re do vis ning som nytt jan de rättstill gång och le a singskuld �nns
för le a sing kon trakt av mind re värde samt kon trakt som har en löp tid på högst 12 må na -
der. Kon cer nen har valt att inte tilläm pa un dan tags reg ler na. Kon cer nen tilläm par även
lätt nads re geln att ärva den ti di ga re de � ni tio nen av le a sing vid över gång en. Det be ty der
att den tilläm pas på alla kon trakt som har in gåtts före den 1 ja nu a ri 2019 och som har
iden ti � e rats som le a sing en ligt IAS 17 och IFRIC 4.

Per den 1 ja nu a ri 2019 re do vi sar kon cer nen nytt jan de rät ter, re la te ra de till åter stå en de le -
a sin gå ta gan de, till 565 MSEK och le a singskul der till 565 MSEK. E� ek ten av in fö ran det av
IFRS 16 på de � nan si el la rap por ter na beror på fram ti da eko no mis ka för hål lan den, in klu si -
ve kon cer nens lå ne rän ta, sam man sätt ning en av kon cer nens le a sing port följ och kon cer -
nens be döm ning gäl lan de huruvi da de vill an vän da even tu el la op tio ner för att för länga le -
a singav tal. Kon cer nens EBIT DA har för bätt rats sam ti digt som rän te kost na der na har ökat.
För änd ring en beror på att kost na der na för de ope ra tio nel la le a singav ta len ti di ga re ingick
i EBIT DA, vil ket inte av skriv ning ar på nytt jan de rät ter samt ränta på le a singskul den gör.

Kon cer nen tilläm par den mo di � e ra de ret ro ak ti va över gångs me to den, vil ket in ne bär att
den ac ku mu le ra de e� ek ten av över gång en till IFRS 16 re do vi sas i ba lan se rat re sul tat i
öpp nings ba lan sen per den 1 ja nu a ri 2019. E� ek ten i ba lan se rat re sul tat vid över gång en
till IFRS 16 med för ingen ma te ri ell på ver kan för BE Group. Inga jäm fö rel se si� ror kom mer
att räk nas om.

Nedan visas av stäm ning en mel lan åta gan den av se en de ope ra tio nell le a sing en ligt IAS 17
per 2018- 12-31 och le a singskul den per 2019- 01-01 en ligt IFRS 16. Den vägda ge nom snitt li -
ga mar gi nel la lå ne rän tan per 2019- 01-01 upp går till 2%.

MSEK

Åtagande för operationell leasing den 31 december 2018 617

Diskontering med tillämpning av koncernens marginella låneränta -50

Övrig justering -2

Leasingskuld den 1 januari 2019 565

Skulder för �nansiella leasingavtal den 1 januari 2019 18

Le a singskul den per 2019- 03-31 upp går till 563 MSEK, varav 17 MSEK är hän för li ga till det
som ti di ga re klas si � ce ra des som � nan si el la le a singav tal.
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Kommande information

Kommande rapporttillfällen
BE Group AB (publ) avser att pub li ce ra eko no misk in for ma tion vid föl jan de datum:

Delårsrapport för januari-juni 2019 kommer att publiceras den 18 juli 2019.
Delårsrapport för januari-september 2019 kommer att publiceras den 24 oktober 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 kommer att publiceras i januari 2020.

Fi nan si ell in for ma tion �nns till gäng lig på svens ka och eng els ka på BE Groups webb plats
och kan be stäl las via tel +46 (0)40 38 42 00 eller e- post: info@be group.com

Malmö den 25 april 2019

BE Group AB (publ)

An ders Martins son 
VD och kon cern chef

Frå gor av se en de denna rap port be sva ras av:

An ders Martins son, VD och kon cern chef 
Tel: +46 (0)706 21 02 22, e- post: an ders.martins son@be group.com

Da ni el Fäldt, CFO 
Tel: +46 (0)705 60 31 75, e- post: da ni el.faldt@be group.com

BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö, Be söks a dress: Krang a tan 4B 
Org. nr: 556578- 4724, tel: +46 (0)40 38 42 00, fax: +46 (0)40 38 41 11 
info@be group.com, www.be group.com

Denna rap port har inte varit fö re mål för gransk ning av bo la gets re vi so rer.

Denna in for ma tion är sådan in for ma tion som BE Group AB (publ) är skyl digt att o� ent lig gö ra en ligt EU:s mark nads miss bruks för ord ning.
In for ma tio nen läm na des, genom ovanstå en de kon takt per so ners försorg, för o� ent lig gö ran de den 25 april 2019 kl. 07.45 CET.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

(MSEK) Not
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Nettoomsättning 1 205 1 226 4 803 4 782

Kostnad för sålda varor 1 -1 039 -1 039 -4 134 -4 134

Bruttoresultat 166 187 669 648

Försäljningskostnader 1 -100 -102 -402 -400

Administrationskostnader 1 -33 -29 -125 -129

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 0 -3 -14 -11

Andel av resultat i joint venture 1 2 4 3

Rörelseresultat   34 55 132 111

Finansiella poster -6 -4 -16 -18

Resultat före skatt   28 51 116 93

Skatt -8 -12 -36 -32

Periodens resultat   20 39 80 61

Resultat per aktie 1,56 3,03 6,13 4,66

Resultat per aktie före och efter utspädning 1,56 3,03 6,13 4,66

 

Rapport över koncernens totalresultat

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Periodens resultat 20 39 80 61

Övrigt totalresultat  
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  

Omräkningsdi�erenser 31 25 21 27

Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -26 -18 -15 -23

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 5 4 4 5

Summa övrigt totalresultat 10 11 10 9

Periodens totalresultat 30 50 90 70

Jämförelsesi�rorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).
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Koncernens balansräkning i sammandrag

(MSEK) Not
2019 

31 mar
2018 

31 mar
2018 

31 dec

Goodwill 566 563 563

Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 11 6

Materiella anläggningstillgångar 107 115 111

Nyttjanderättstillgångar 545 – –

Andelar i joint venture 114 119 113

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 31 57 33

Summa anläggningstillgångar 1 369 865 826

Varulager 657 682 651

Kundfordringar 624 664 470

Övriga rörelsefordringar 43 45 63

Likvida medel 137 39 108

Summa omsättningstillgångar 1 461 1 430 1 292

Summa tillgångar 3 2 830 2 295 2 118

Eget kapital 922  852 892

Långfristiga räntebärande skulder 549 537 543

Långfristiga leasingskulder 457 – –

Avsättningar 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld 44 45 44

Summa långfristiga skulder 1 050 582 587

Kortfristiga räntebärande skulder 6 5 5

Kortfristiga leasingskulder 89 – –

Leverantörsskulder 586 660 468

Övriga kortfristiga skulder 172 177 145

Övriga kortfristiga avsättningar 5 19 21

Summa kortfristiga skulder 858 861 639

Summa skulder och eget kapital 3 2 830 2 295 2 118

 

Jämförelsesi�rorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).
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Koncernens kassa�ödesanalys i sammandrag

 

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Rörelseresultat 34 55 132 111

Justering för ej likviditetspåverkande poster 19 4 42 57

– varav av- och nedskrivingar 28 9 38 57

– varav övriga poster -9 -5 4 0

Betald/erhållen ränta och andra �nansiella poster -6 -4 -13 -15

Betald skatt 1 -5 -16 -10

Förändring av rörelsekapital 14 -51 -59 6

Kassa�öde från den löpande verksamheten 62 -1 86 149

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 -2 -2

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 -7 -32 -27

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 2 2

Övrigt kassa�öde i investeringsverksamheten -13 1 0 -14

Kassa�öde efter investeringar 47 -7 54 108

Kassa�öde �nansieringsverksamheten -19 -17 -10 -12

Periodens kassa�öde 28 -24 44 96

Kursdi�erens i likvida medel 1 2 3 2

Förändring av likvida medel 29 -22 47 98

 

Jämförelsesi�rorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).

Förändringar av eget kapital i sammandrag

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Eget kapital vid periodens ingång 892 802 802 852

Periodens totalresultat 30 50 90 70

Eget kapital vid periodens utgång 922 852 892 922

Jämförelsesi�rorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).
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Not 1 Avskrivningar

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 2 9 8

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 7 29 29

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 20 – – 20

Summa avskrivningar 28 9 38 57

Not 2 Jämförelsestörande poster

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Omstruktureringskostnader – – -12 -12

Summa jämförelsestörande poster – – -12 -12

Not 3 Värdering av �nansiella tillgångar och skulder

Verk ligt värde av se en de � nan si el la till gång ar och skul der över ens stäm mer i allt vä sent ligt
med re do vi sat värde i ba lans räk ning en.

Vär de ring en av de � nan si el la till gång ar na och skul der nas verk li ga vär den har ut förts en -
ligt nivå 2 såsom de � ni e rat en ligt IFRS 7.27 A, för u tom Lik vi da medel som är vär de ra de
en ligt nivå 1. För mer info hän vi sas till års re do vis ning en för 2018, Not 31. I för hål lan de till
vär de ring en per den 31 de cem ber har inga vä sent li ga för änd ring ar skett.
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Segmentsredovisning

Nettoomsättning

Per a�ärsområde och produktgrupp (MSEK)
Sverige &

Polen
Finland &
Baltikum

Moderbolaget
&

koncernposter Totalt

2019 2019 2019 2019 Rullande
jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar 12 mån

Långa produkter 290 150 0 440 1 698

Platta produkter 206 285 1 492 1 888

Rostfritt stål 102 92 0 194 837

Aluminium 22 32 -1 53 226

Övrigt 23 6 -3 26 133

Koncernen 643 565 -3 1 205 4 782

Per a�ärsområde och produktgrupp (MSEK)
Sverige &

Polen
Finland &
Baltikum

Moderbolaget
&

koncernposter Totalt

2018 2018 2018 2018 2018
jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar Helår

Långa produkter 278 146 1 425 1 683

Platta produkter 191 283 -1 473 1 869

Rostfritt stål 118 99 12 229 872

Aluminium 22 31 3 56 229

Övrigt 42 6 -5 43 150

Koncernen 651 565 10 1 226 4 803

Per land utifrån kundens hemvist (MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Sverige 631 641 2 431 2 433

Finland 482 467 1 935 1 961

Övrigt 92 118 437 388

Koncernen 1 205 1 226 4 803 4 782

Levererat tonnage per segment (tusentals ton)

2019 
jan-mar

2018 
jan-mar

2018 
helår

Rullande 
12 mån

Sverige & Polen 50 49 187 188

Finland & Baltikum 46 49 190 187

Moderbolaget och koncernposter 0 0 0 0

Koncernen 96 98 377 375

Rörelseresultat (EBIT) per segment

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Sverige & Polen 30 39 123 114

Finland & Baltikum 17 29 81 69

Moderbolaget och koncernposter -13 -13 -72 -72

Koncernen 34 55 132 111
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Rörelsemarginal per segment

2019 
jan-mar

2018 
jan-mar

2018 
helår

Rullande 
12 mån

Sverige & Polen 4,6% 6,1% 5,0% 4,6%

Finland & Baltikum 2,9% 5,1% 3,5% 3,0%

Moderbolaget och koncernposter neg neg neg neg

Koncernen 2,8% 4,5% 2,8% 2,3%

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Sverige & Polen 33 35 104 102

Finland & Baltikum 20 26 68 62

Moderbolaget och koncernposter -13 -13 -55 -55

Koncernen 40 48 117 109

Underliggande rörelsemarginal per segment 

2019 
jan-mar

2018 
jan-mar

2018 
helår

Rullande 
12 mån

Sverige & Polen 5,1% 5,4% 4,2% 4,1%

Finland & Baltikum 3,5% 4,6% 2,9% 2,7%

Moderbolaget och koncernposter neg neg neg neg

Koncernen 3,3% 3,9% 2,4% 2,3%

 

Avskrivningar per segment

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Sverige & Polen 3 3 13 13

Finland & Baltikum 4 4 18 18

Moderbolaget och koncernposter 21 2 7 26

Koncernen 28 9 38 57

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Sverige & Polen 1 5 16 12

Finland & Baltikum 1 2 18 17

Moderbolaget och koncernposter 0 0 1 0

Koncernen 2 7 35 29

 Rö rel se re sul tat (EBIT) ju ste rat för la ger vins ter och - förluster och jäm fö rel se stö ran de pos ter. Med la ger vins ter och - förluster avses skill na den mel lan kost nad för sålda varor
till an ska� nings vär de och kost nad för sålda varor till åter an ska� nings pris. Be räk ning en av la ger vins ter och - förluster görs en ligt bo la gets egen mo dell och har ej varit fö re mål
för gransk ning av bo la gets re vi sor. 

 Un der lig gan de rö rel se re sul tat (uEBIT) i pro cent av net to om sätt ning en.

Jäm fö rel se si� ror na av se en de 2018 är upp rät ta de en ligt ti di ga re re do vis nings prin ci per av se en de le a sing (IAS 17).

1)

2)

1)

2)
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Nyckeltal

 

(MSEK om inget annat anges)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Nettoomsättning 1 205 1 226 4 803 4 782

Resultatmått  

Bruttoresultat 166 187 669 648

Underliggande bruttoresultat 172 180 643 635

Rörelseresultat (EBIT) 34 55 132 111

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 40 48 117 109

Marginalmått    

Bruttomarginal 13,8% 15,3% 13,9% 13,6%

Underliggande bruttomarginal 14,2% 14,7% 13,4% 13,3%

Rörelsemarginal 2,8% 4,5% 2,8% 2,3%

Underliggande rörelsemarginal 3,3% 3,9% 2,4% 2,3%

Kapitalstruktur    

Nettoskuld exkl. IFRS 16  418 504 440 418

Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16  45% 59% 49% 45%

Rörelsekapital vid periodens slut 568 554 572 568

Rörelsekapital (genomsnittligt) 570 523 562 577

Sysselsatt kapital (genomsnittligt) exkl. IFRS 16  1 459 1 368 1 408 1 435

Rörelsekapitalbindning 11,8% 10,7% 11,7% 12,1%

Avkastning    

Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16  9,2% 16,2% 9,4% 7,7%

Per aktie    

Resultat per aktie (SEK) 1,56 3,03 6,13 4,66

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,56 3,03 6,13 4,66

Eget kapital per aktie (SEK) 71,03 65,65 68,67 71,03

Kassa�öde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) 4,79 -0,08 6,60 11,47

Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983

Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning 12 983 12 983 12 983 12 983

Tillväxt  

Omsättningstillväxt -2% 8% 10% 8%

   – varav organisk tonnagetillväxt -2% 0% 4% 3%

   – varav pris- och mixförändringar -2% 6% 3% 2%

   – varav valutae�ekter 2% 2% 3% 3%

Övrigt  

Medeltal anställda 664 670 668 667

Lagervinster och -förluster -6 7 27 14

Levererat tonnage (tusentals ton) 96 98 377 375

 

 För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups �nansiella ställning �nns i nyckeltalsöversikten viss �nansiell information, vilken inte �nns de�nierad i IFRS. En
avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått �nns under Alternativa nyckeltal. 

1)

1)

1)

1)

1)
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Nettoomsättning 27 26 108 109

Administrationskostnader -14 -14 -58 -58

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 1 0 -1

Rörelseresultat 13 13 50 50

Finansiella poster -11 -18 2 9

Resultat efter �nansiella poster 2 -5 52 59

Bokslutsdispositioner – – 33 33

Resultat före skatt 2 -5 85 92

Skatt -2 1 -16 -19

Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 0 -4 69 73

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(MSEK)
2019 

31 mar
2018 

31 mar
2018 

31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 1 6 1

Materiella anläggningstillgångar 1 0 1

Finansiella anläggningstillgångar 998 1 018 997

Summa anläggningstillgångar 1 000 1 024 999

Kortfristiga fordringar 162 122 200

Likvida medel 127 5 71

Summa omsättningstillgångar 289 127 271

Summa tillgångar 1 289 1 151 1 270

Eget kapital 626  553 626

Långfristiga skulder 538 531 531

Kortfristiga skulder 125 67 113

Summa skulder och eget kapital 1 289 1 151 1 270
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Nyckeltal – kvartalsöversikt

(MSEK om inget annat
anges)

2019 
jan-mar

2018 
okt-dec

2018 
jul-sep

2018 
apr-jun

2018 
jan-mar

2017 
okt-dec

2017 
jul-sep

2017 
apr-jun

2017 
jan-mar

Nettoomsättning 1 205 1 154 1 111 1 312 1 226 1 095 968 1 147 1 138

Resultatmått        

Bruttoresultat 166 152 151 179 187 152 134 159 174

Underliggande
bruttoresultat 172 151 145 167 180 145 136 152 163

Rörelseresultat (EBIT) 34 22 33 22 55 5 19 -13 46

Underliggande
rörelseresultat (uEBIT) 40 17 26 26 48 9 22 21 30

Marginalmått        

Bruttomarginal 13,8% 13,2% 13,6% 13,6% 15,3% 13,9% 13,8% 13,8% 15,3%

Underliggande
bruttomarginal 14,2% 13,1% 13,0% 12,8% 14,7% 13,2% 14,0% 13,2% 14,3%

Rörelsemarginal 2,8% 1,9% 3,0% 1,6% 4,5% 0,5% 2,0% -1,1% 4,0%

Underliggande
rörelsemarginal 3,3% 1,4% 2,4% 2,0% 3,9% 0,8% 2,2% 1,9% 2,6%

Kapitalstruktur        

Nettoskuld exkl. IFRS 16  418 440 513 496 504 478 465 586 528

Nettoskuldsättningsgrad
exkl. IFRS 16  45% 49% 58% 57% 59% 60% 58% 74% 66%

Rörelsekapital vid
periodens slut 568 572 617 575 554 492 480 588 502

Rörelsekapital
(genomsnittligt) 570 594 596 565 523 486 534 545 504

Sysselsatt kapital (genom-
snittligt) exkl. IFRS 16 1 459 1 446 1 431 1 403 1 368 1 371 1 397 1 381 1 364

Rörelsekapitalbindning 11,8% 12,9% 13,4% 10,8% 10,7% 11,1% 13,8% 11,9% 11,1%

Avkastning        

Avkastning på sysselsatt
kapital exkl. IFRS 16  9,2% 6,0% 9,4% 6,1% 16,2% 1,7% 5,4% -3,7% 13,4%

Per aktie        

Resultat per aktie (SEK) 1,56 0,83 1,73 0,54 3,03 -0,40 0,72 -1,03 2,58

Resultat per aktie efter
utspädning (SEK) 1,56 0,83 1,73 0,54 3,03 -0,40 0,72 -1,03 2,58

Eget kapital per aktie (SEK) 71,03 68,67 67,92 66,48 65,65 61,77 61,70 61,19 61,93

Kassa�öde från den
löpande verksamheten
per aktie (SEK) 4,79 6,13 -0,74 1,29 -0,08 0,78 7,48 -3,72 2,81

Antal aktier vid periodens
slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983

Antal aktier (tusentals)
före och efter utspädning 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983

Tillväxt        

Omsättningstillväxt -2% 5% 15% 14% 8% 15% 9% 10% 16%

   – varav organisk
tonnagetillväxt -2% 3% 4% 8% 0% 5% 1% -10% -5%

   – varav pris- och
mixförändringar -2% -1% 6% 3% 6% 10% 8% 18% 20%

   – varav valutae�ekter 2% 3% 5% 3% 2% 0% 0% 2% 1%

Övrigt        

Medeltal anställda 664 666 665 670 670 684 709 710 708

Lagervinster och -förluster -6 1 7 12 7 6 -3 8 16

Levererat tonnage
(tusentals ton) 96 93 84 102 98 89 82 94 98

 För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups �nansiella ställning �nns i nyckeltalsöversikten viss �nansiell information, vilken inte �nns de�nierad i IFRS. En
avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått �nns under Alternativa nyckeltal.

1)

1)

 1)

1)

1)
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Alternativa nyckeltal
Kon cer nen har ett antal al ter na ti va nyc kel tal i sin rap port. De al ter na ti va nyc kel ta len som BE Group anser vä sent li ga är föl jan de:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

helår
Rullande 

12 mån

Rörelseresultat 34 55 132 111

Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) 6 -7 -27 -14

Justering för jämförelsestörande poster – – 12 12

Koncernen 40 48 117 109

 

Rörelsekapital

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

31 dec

Varulager 657 682 651

Kundfordringar 624 664 470

Övriga rörelsefordringar 43 45 63

Avdrag leverantörsskulder -586 -660 -468

Avdrag övriga kortfristiga skulder -172 -177 -145

Avrundning 2 – 1

Koncernen 568 554 572

Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Nettoskuld exkl. IFRS 16

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

31 dec

Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 1 006 537 543

Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 95 5 5

Avdrag leasingskulder -546 – –

Avdrag �nansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Avdrag likvida medel -137 -39 -108

Avrundning – 1 –

Koncernen 418 504 440

Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

(MSEK)
2019 

jan-mar
2018 

jan-mar
2018 

31 dec

Eget kapital 922 852 892

Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 1 006 537 543

Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 95 5 5

Avdrag leasingskulder -546 – –

Avrundning – 1 –

Koncernen 1 477 1 395 1 440

Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
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De�nitioner av nyckeltal
Justerade resultatmått  

Underliggande bruttoresultat Underliggande bruttoresultat är redovisat bruttoresultat justerat för lagervinster och lagerförluster
(avdrag vid vinster och tillägg vid förluster).

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag
vid vinster och tillägg vid förluster).

Jämförelsestörande poster Poster som inte har direkt med koncernens normala verksamhet att göra eller som är av engångskaraktär,
där en redovisning tillsammans med övriga poster i rapporten över koncernens totala resultat hade givit
en jämförelsestörande påverkan som hade gjort det svårare att bedöma utvecklingen av den normala
verksamheten för en utomstående betraktare. Ersätter tidigare begrepp ”poster av engångskaraktär”.

Justerade marginalmått 

Underliggande bruttomarginal Underliggande bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Underliggande rörelsemarginal Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.

Kapitalstruktur  

Nettoskuld exkl. IFRS 16 Räntebärande skulder exkl. leasingskulder minskade med likvida medel samt �nansiella
anläggningstillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16 Nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.

Rörelsekapital Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och
räntebärande skulder.

Rörelsekapital (genomsnittligt) Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och
räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 Eget kapital plus räntebärande skulder exkl. leasingskulder.

Sysselsatt kapital (genomsnittligt) 
exkl. IFRS 16

Eget kapital plus räntebärande skulder exkl. leasingskulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period
baserat på kvartalsdata.

Rörelsekapitalbindning Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt.

Avkastning  

Avkastning på sysselsatt kapital 
exkl. IFRS 16

Rörelseresultat justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16.

Data per aktie  

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Kassa�öde från den löpande verksamheten
per aktie

Kassa�öde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Antal aktier vid periodens slut Utestående aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split.

Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split.

Tillväxt  

Omsättningstillväxt Förändringen av rörelsens nettoomsättning i förhållande till föregående period i procent.

Övrigt  

Lagervinster och -förluster Skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anska�ningsvärde och kostnad för sålda varor till
återanska�ningspris.

För öv ri ga de � ni tio ner av nyc kel tal hän vi sas till av läm nad års re do vis ning för 2018.
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Om BE Group

Ett ledande stålserviceföretag 
i norra Europa
 
BE Group är ett handels-  och ser vice fö re tag inom stål- och me tall bran -
schen. Kun der na �nns fram för allt inom tillverknings-  och byg gin du strin i
Sve ri ge, Fin land och Bal ti kum, där BE Group är en av mark na dens le dan -
de ak tö rer.

Med ge di gen kom pe tens och e� ek ti va pro ces ser inom inköp, lo gistik, och pro -
duk tion er bju der BE Group la ger för sälj ning, pro duk tions ser vice och di rekt le ve -
ran ser till kun der ut i från deras spe ci � ka behov av stål- och me tall pro duk ter.
BE Group har ca 670 an ställ da och om sat te 4,8 mil jar der kro nor under 2018.
Hu vud kon to ret lig ger i Malmö.

AFFÄRSIDÉ

BE Group är en oberoende e�ektiv distributör av stål, rostfritt stål, aluminium
och värdeskapande service till nordisk tillverknings- och byggindustri.

Antal anställda 

ca 670
Omsättning 

4,8 Mdkr
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