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Sammanfattning januari – september 2011
Under tredje kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 5,6
procent och resultat efter skatt ökade till 111,5 Mkr.
• Nettoomsättning andra kvartalet 1 100,0 (1 043,2) Mkr och 2 368,7 (2 223,9) Mkr de
första nio månaderna.
• Rörelseresultat tredje kvartalet 156,6 (165,4) Mkr och 227,2 (236,9) Mkr de första nio
månaderna.
• Rörelsemarginal tredje kvartalet 14,2 (15,9) procent och 9,6 (10,7) procent under de
första nio månaderna.
• Resultat per aktie tredje kvartalet 1,8 (1,8) kronor per aktie och 2,4 (2,5) kronor per
aktie under de första nio månaderna.
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Sammanfattning januari – september 2011
• Tretton (tolv) nya butiker har öppnats;
– Första kvartalet öppnades tre (två) butiker; Borgå, Björneborg (Finland) och Lidköping
(Sverige).
– Andra kvartalet öppnades fem (fem) butiker; Ängelholm, Avesta, Enköping, Bollnäs (Sverige)
och Reso (Finland).
– Tredje kvartalet öppnades fem (fem) butiker; Norrtälje (Sverige), Lillehammer, Arendal,
Tiller/Trondheim (Norge) och Vanda (Finland).

• Under tredje kvartalet har bolaget Byggmax Fastighetsutveckling 5 AB avyttrats och
denna transaktion medförde ej någon resultateffekt.
• Under andra kvartalet har ett antal nyckelpersoner tecknat optioner i enlighet med det
incitamentsprogram som bolagsstämman fattat beslut om.
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Butiker – Tretton butiker öppnade under de nio första
månaderna, 10-15 öppningar planerade för 2012
Butiksnätverk 30 september 2011

Följande etableringar har offentliggjorts:
-Sverige: Ludvika våren 2012
Öppnade under 2011: Norrtälje Lidköping, Bollnäs, Ängelholm, Avesta, Enköping.
-Norge: Öppnade under 2011: Lillehammer, Arendal, Trondheim/ Tiller.
-Finland: Öppnade under 2011: Vanda, Björneborg, Borgå, Reso (Åbo).
Butikerna offentliggörs när kontrakten är signerade och kommunala tillstånd är klara.

Byggmax planerar att öppna 10-15 butiker nästa år
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Två distributionslager slås samman till ett
• I dagsläget har Byggmax 2
distributionslager
– Bulklager i Uddevalla
– Plocklager utanför Göteborg

• Dessa 2 lager slås samman till ett lager i
Lysekil
– Bra logistik, med djuphamn och järnväg
direkt fram till lagret
– Turtrafik med båt till Norges västland

• Detta kommer att innebära en bättre
leveransprofil med tätare leveranser till
butikerna
• Även i fortsättningen så går det mesta av
alla inköp direkt från leverantör till butik
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Bredare marknadsföring av websortimentet startar
• Websortimentet, som är ett rent
beställningssortiment, lanserades i april
• Volymerna har ännu så länge varit blygsamma,
och fram till nu har de interna processerna
utvecklats för att hantera större volymer
• I oktober startare en bredare marknadsföring av
websortimentet i Byggmax reklamblad, med
extra sidor i bladet dedikerade till det nya
sortimentet
• Marknadsföring är en del av den vanliga
marknadsföringen, för att hålla ned kostnaderna
• I dag visas en mindre del av websortimentet i
butik, i framtiden kommer antalet webprodukter
som visas sannolikt att öka.
• Under kvartal 4 lanseras även websortimentet i
Norge
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Utökar målet för antal butiker från 110 - 130 till uppemot 155

• Byggmax höjer målet för antal butiker som
kan etableras i nuvarande länder till
uppemot 155 butiker (110-130)
– Sverige från 60-70 till 85
– Norge från 30-35 till 45
– Finland från 20-25 till 25

• De etableringar som gjorts på mindre orter
har slagit väl ut
• Det finns en potential till förtätning i en del
större orter
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Finansiella mål och utdelningspolicy

• Byggmax finansiella mål är:
– En tillväxt över 15% per år
– En EBIT-marginal över 11%

• Utdelningspolicy
– Utdelning på minst 50% av
föregående års nettovinst
• 1,5 kr/aktie i utdelning för 2010
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Resultatutveckling

• Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent tredje kvartalet och med 6,5 procent de första nio månaderna.
• Bruttomarginalen är i nivå med föregående år.
• Omkostnaderna ökade under tredje kvartalet huvudsakligen till följd av kostnader för butiker öppnade efter tredje kvartalet 2010.

1

Resultatöversikt exklusive noteringskostnad
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Försäljningsutveckling

• Rörelsens intäkter tredje kvartalet 1 101,5 (1 043,4) Mkr, +5,6 procent och de första nio
månaderna 2 372,7 (2 226,0) Mkr, +6,6 procent.
• Nettoomsättningen för jämförbara butiker tredje kvartalet -5,3 procent i lokal valuta och för
de första nio månaderna -2,9 procent.
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet i Sverige 822,6 (824,7) Mkr, för övriga länder på
den nordiska marknaden 277,4 (218,5) Mkr. För de första nio månaderna i Sverige
1 824,3 (1 782,4) Mkr, och för övriga nordiska marknader 544,5 (441,5) Mkr.
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Bruttomarginal
Tredje kvartalet
• Bruttomarginal 30,4 (30,3) procent.
30,3 30,4

29,7 29,7

Första nio månaderna
• Bruttomarginal 29,7 (29,7) procent.

2010
2011

Kv 3
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Rörelsekostnader
Tredje kvartalet

Personalkostnader
185,2

• Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med
+26,6 Mkr.

159,6

• Det förklaras främst av kostnader, 19,7 Mkr, för butiker
öppnade efter tredje kvartalet 2010.
• Högre marknadsföringskostnader, främst kostnader 5,1 Mkr
kopplat till TV reklam i Finland och produktion av
reklamfilmer.

Första nio månaderna
• Personal- och övriga externa kostnaderna har totalt ökat
med 49,6 Mkr.

61,0

68,8

2010
2011

Kv 3
9 mån
Övriga rörelsekostnader
262,6
238,6

• Det förklaras främst av kostnader, 54,8 Mkr, för butiker
som inte var öppnade motsvarande period 2010.
• Högre marknadsföringskostnader, främst kostnader 10,4
Mkr kopplat till TV reklam i Finland och produktion av
reklamfilmer.
• Utfallet för de första nio månaderna av 2010 belastas
med kostnader kopplat till börsintroduktionen (16,7 Mkr).

98,8
80,0

2010
2011

Kv 3

9 mån
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Finansnettot
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Finansiell ställning och kassaflöde

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för Q3 minskade med 32,6 Mkr jämfört med föregående år. Detta
förklaras till största delen av lägre rörelseresultat, högre debiterad preliminärskatt under året samt minskad
skatteskuld. Det goda resultatet 2009 har påverkat preliminärskatteberäkningen för 2011.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Kassaflödesanalys
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Kassaflödesanalys fortsättning

Notera att likvida medel i kassaflödet är justerat för spärrade bankmedel
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Största ägarna 30 september 2011
Namn/Adress
ALTOR 2003 Sarl

Antal AK

Innehav (%)

21 720 908

35,76%

Lannebo fonder

3 817 227

6,28%

ZAMGATE INVESTMENTS (Stig Notlöv)

3 078 042

5,07%

Schroder Investment Management North America, Inc./New York

2 795 000

4,60%

JARRTON MANAGEMENT (Göran Peterson)

2 381 296

3,92%

Swedbank Robur fonder

1 791 892

2,95%

LIVFÖRSÄKRINGSAB SKANDIA (PUBL)

1 623 015

2,67%

GAM London Ltd.

1 528 150

2,52%

ULSLANE HOLDINGS (Lars Lindberg)

1 363 910

2,25%

Schroder Investment Management Ltd./London

1 097 169

1,81%

41 196 609

67,83%

Summa övriga ägare

19 540 436

32,17%

Summa 2011-09-30

60 737 045

100,00%

Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehållsmässigt

Källa: Euroclear.
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