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Byggmax

Sammanfattning januari–september 2014
Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 4,5 procent
och rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 175 Mkr.
• Nettoomsättning tredje kvartalet 1 228,1 (1 175,2) Mkr och 2 851,8 (2 583,2) Mkr de
första nio månaderna.
• Nettoomsättningen för jämförbara butiker andra kvartalet minskade 1,6 procent (+1,1)
och ökade 3,8 (2,1) procent de första nio månaderna.
• Rörelseresultatet tredje kvartalet uppgick till 175,0 (170,0) Mkr och för de första nio
månaderna till 250,2 (212,4) exklusive engångsposter och till 258,9 Mkr inklusive
engångsposter.
• Rörelsemarginal tredje kvartalet 14,3 (14,5) procent och 9,1 (8,2) procent för de första
nio månaderna.
• Resultat per aktie andra kvartalet 2,1 (2,2) kronor per aktie och 3,1 (2,6) kronor per
aktie för de första nio månaderna
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Sammanfattning januari – september 2014
• Sju (elva) nya butiker har öppnats, fyra i Sverige, två i Norge och en i Finland.
– Två nya butiker har öppnats under första kvartalet, en i Sverige och en i Finland
– Tre nya butiker har öppnats under andra kvartalet, två i Sverige och en i Norge
– Två nya butiker har öppnats under tredje kvartalet, en i Sverige och en i Norge.

• Under tredje kvartalet har fyra butiker konverterats till konceptet Byggmax 2.0 och
under det första nio månaderna har 20 butiker konverterats.
• Under andra kvartalet tecknade Byggmax ett nytt treårigt finansieringsavtal med 30
procent lägre räntekostnader på helsårsbasis.
• Under andra kvartalet tillträdde Karin Hygrell Jonsson som ny styrelseledamot i
Byggmax Group AB (publ) och Johannes Lien avböjde omval.
• Mikael Bengtsson har valt att sluta som affärschef vid årsskiftet 2014 och han ersätts
av Marcus Hed som idag arbetar som regionchef på Byggmax.
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Butiker: 7 öppningar har gjort under 2014
Butiksnätverk 30 september 2014

Följande butiker har öppnats under 2014:
- Sverige: Katrineholm, Munkedal, Ullstämman (Linköping), samt Värmdö
- Norge: Tönsberg och Åsane (Bergen)
- Finland: Pirkkala (Tammerfors)
Byggmaxbutiker

Hudiksvall kommer att flyttas under Q4 2014
Byggmax planerar att öppna 7-13 butiker 2015.

Nya butiker under 2014
(till och med 30 september)

Butikerna offentliggörs när kontrakten är signerade och kommunala tillstånd
är klara.
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45 butiker konverterade till 2.0
Byggmax 2.0 är ett uppdaterat
butikskoncept som har mer artiklar och
tydligare kommunikation på samma
försäljningsyta, samt förbättrad
säljstyrning.
Byggmax 2.0-butikerna fortsätter att
leverera lovande försäljningsökningar
efter konvertering. Under kvartalet har
ytterligare en butik konverterats.
Vår avsikt är att konvertera ytterligare
15 butiker under fjärde kvartalet 2014.

Bilden ovan visar antalet butiker som har konceptet 2.0 i antal och
andel av totalt antal butiker.

För våren 2015 är planen att
konvertera 20-30 butiker.
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Byggmax ökar sortimentet på nätet till 2015
Byggmax har drivit e-handel sedan
2009.
Från början såldes endast de
produkter som fanns i butikerna på
nätet.
Idag är sortimentet utökat med
beställningsvaror, cirka 5000.
Till 2015 är avsikten att kraftigt öka
antalet beställningsvaror till 10 000 20 000
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Finansiell information
20 oktober 2014
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Resultatutveckling

• Nettoomsättningen ökade med 4,5 procent under tredje kvartalet.
• Bruttomarginalen är 0,1 % lägre i tredje kvartalet än föregående år.
• Omkostnaderna ökade under tredje kvartalet. Detta förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter tredje kvartalet 2013.
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Försäljningsutveckling

• Rörelsens nettoomsättning tredje kvartalet 1 228,1 (1 175,2) Mkr, +4,5 procent och för de första nio
månaderna till 2 851,8 (2 583,2) Mkr, +10,4 procent.

• Nettoomsättningen för jämförbara butiker tredje kartalet -1,6 procent i lokal valuta och ökade med
+3,8 procent i lokal valuta för de första nio månaderna.

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet i Sverige 894,0 (856,1) Mkr, för övriga länder på den nordiska
marknaden 334,1 (319,2) Mkr. För de fösta nio månaderna i Sverige 2 098,4 (1 905,6) Mkr och för
övriga nordiska marknader 753,3 (677,6) Mkr.
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Bruttomarginal
Tredje kvartalet
•

Bruttomarginalen uppgick till 31,1 (31,2) procent

31,2

31,1

30,3

30,8

Första nio månaderna
•

Bruttomarginalen uppgick till 30,5 (30,3) procent
exklusive engångsposter och 30,8 procent inklusive
engångsposter

Kv 3

9 mån

2013
2014
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Rörelsekostnader
Tredje kvartalet

Personalkostnader
254,7

• Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med 10,5 Mkr.

229,0

• Det förklaras främst av kostnader, 11,8 Mkr, för butiker öppnade efter
tredje kvartalet 2013.

Första nio månaderna

85,2

90,9

2013
2014

• Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med 43,8 Mkr.
• Det förklaras främst av kostnader, 46,2 Mkr, för butiker öppnade efter
tredje kvartalet 2013.
• Från och med 1 januari 2014 aktiveras investeringar vid konvertering
till Byggmax 2.0, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

9 mån
Kv 3
Övriga rörelsekostnader
302,4

97,3

320,5

102,1

2013
2014

Kv 3

9 mån
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Finansnettot

• Finansnettot för kvartalet är påverkat negativt av valutakurseffekter -4,5 (+4,3) Mkr.
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Finansiell ställning och kassaflöde

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet minskade med 89,9 Mkr jämfört med samma period föregående
år. Detta förklaras av att Byggmax kontantbetalade fakturor i mindre utstreckning under andra kvartalet och många fakturor
betalades istället under tredje kvartalet. Detta har fått en negativ effekt på kassaflödet för det tredje kvartalet. Kassaflödet för de
nio första månaderna har ökat med 33,7 Mkr.
• Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 3,5 Mkr för tredje kvartalet och till 28,7 Mkr för
de första nio månaderna 2014.
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Finansiella rapporter i sammandrag
januari – september 2014
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Resultaträkning

September 2014
15

Byggmax

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

September 2014
17

Byggmax

Kassaflödesanalys fortsättning

Notera att likvida medel i kassaflödet är justerat för spärrade bankmedel
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Största ägarna 30 september 2014
Namn

Antal AK Innehav (% )

Nordea Investment Funds

5 833 468

9,60

Norges Bank Investment Management

3 384 378

5,57

Handelsbanken Fonder AB

3 324 295

5,47

JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

3 035 975

5,00

SEB Investment Management

2 795 979

4,60

Schroder Investment Management North America, Inc.

2 400 000

3,95

Jarrton Management (Göran Peterson)

2 381 296

3,92

Lannebo fonder

2 377 022

3,91

Swedbank Robur fonder

2 150 184

3,54

Öresund Investment AB

1 846 241

3,04

29 528 838

48,62

Summa övriga ägare

31 208 207

51,38

Summa 2014-09-30

60 737 045

100,00

Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehållsmässigt

Källa: Euroclear.
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