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Byggmax

Sammanfattning januari – juni 2010
• Nettoomsättning Q2 856,2 (733,1) Mkr och 1180,7 (1032,9) Mkr de första sex
månaderna.
• Rörelseresultatet Q2 82,6 (88,7) Mkr och 71,5 (89,3) Mkr de första sex månaderna.
• Exklusive noteringskostnad blev rörelseresultatet Q2 96,2 Mkr och 88,2 Mkr under de
första sex månaderna.
• Rörelsemarginal Q2 9,6 (12,1) procent och 6,0 (8,6) procent under de första sex
månaderna.
• Exklusive noteringskostnad blev rörelsemarginalen Q2 11,2 procent och 7,5 procent
för de första sex månaderna.
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Sammanfattning januari – juni 2010
• Sju nya butiker har öppnats. Lahtis (Finland) och Haugesund (Norge) under första
kvartalet. Andra kvartalet öppnades fem butiker; Partille, Trollhättan, Karlshamn,
Värnamo (Sverige) och Fredriksstad (Norge).
• Byggmax Group AB (publ) noterades på Nasdaq/ OMX den 2 juni, 2010 och i
samband med detta genomfördes en split av aktien (1:3).
• Under andra kvartalet har hälften av aktieägarlånet ersatts av ett externt banklån och
resterande del har omvandlats till eget kapital genom en kvittningsemission.
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Butiker
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Byggla – internetforum – lanserat
• Byggla är ett internetforum
där konsumenter kan
lägga upp sina
byggprojekt, ställa frågor
till andra konsumenter
samt svara på andras
frågor
• Byggla lanserades i mars
2010
• Mest populära projekten
på sidan är altan och
friggebod, båda har mer
än 20 000 visningar
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TV-reklam lanserat i Norge
• TV-reklam lanserat i Norge i april

• Positivt mottagande i marknaden

• Materialet kopplas till DR-blad och
hemsidan, precis som i Sverige
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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 vinst
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Resultatutveckling

• Nettoomsättningen +16,8 procent Q2 och med +14,3 procent under de första sex månaderna,
som en effekt av både butiksöppningar och ökad försäljning i befintliga butiker.
• Den svagare bruttovinstmarginalen under andra kvartalet förklaras framförallt av att
virkespriserna stigit och att hela den prishöjningen ännu inte tagits ut i priset till konsumenten.
• Byggmax öppnade fler butiker jämfört med 2009. Omkostnaderna ökade under andra kvartalet
och under de första sex månaderna, huvudsakligen till följd av ett större antal nystartade
butiker samt kostnader för börsnoteringen. Totalt noteringskostnad 16,7 Mkr.
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Resultatutveckling (exkl. noteringskostnader)

• Engångskostnader i form av noteringskostnaderna Q2 13,6 Mkr och
under de första sex månaderna 16,7 Mkr.
• Rörelsemarginalen försämrad, främst som en följd av fler butiksöppningar
och kallt väder i början av året.
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Försäljningsutveckling

• Rörelsens nettoomsättning Q2 856,2 (733,1) Mkr, +16,8 procent och de första sex
månaderna 1180,7 (1032,9) Mkr, +14,3 procent.
• Nettoomsättningen för jämförbara butiker Q2 +4,7 procent i lokal valuta och för de
första sex månaderna +3,3 procent.
• Nettoomsättningen för Q2 i Sverige 690,5 (606,6) Mkr, för övriga nordiska
marknader 165,7 (126,5) Mkr. För de första sex månaderna i Sverige 957,7 (861,3)
Mkr, och för övriga nordiska marknader 223,0 (171,6) Mkr.
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Bruttomarginal
Q2

29,9 29,1

29,3 29,2

• Q2 bruttomarginal 29,1 (29,9) procent
• Den svagare bruttomarginalen förklaras framförallt
av att virkespriserna stigit och att hela den
prishöjningen ännu inte tagits ut i priset till
konsument.
2009
2010

Första sex månaderna
• Första sex månaderna bruttomarginal 29,2 (29,3)
procent.

Q2

6 mån

• Bruttomarginalen har påverkats positivt av ett
förbättrat inköpsarbete, men negativt av att
virkespriserna stigit, och hela den prishöjningen
har ännu inte tagits ut i priset till konsument.
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Rörelsekostnader
Q2

Personalkostnader
98,6

• Personal- och övriga rörelsekostnaderna har totalt ökat med 34,8 Mkr.

80,4

• Det förklaras främst av kostnader (22,3 Mkr) för butiker ej öppnade under
andra kvartalet 2009.
• Kostnader för börsintroduktionen på 13,6 Mkr (engångskaraktär).

55,5
45,9

• Under andra kvartalet 2009 såldes dotterbolaget Anso Eiendom AS vilket
genererade en förlust på 4,2 MSEK, vilket redovisas som en kostnad under
rubriken ”övriga externa och rörelse kostnader”.

2009
2010

Q2
Första sex månaderna

6 mån

Övriga rörelsekostnader
158,7

• Personal- och övriga rörelsekostnaderna har totalt ökat med 57,9 Mkr.
119,0

• Det förklaras främst av kostnader (36,1 Mkr) för butiker ej öppnade under
första sex månaderna 2009.
• Ökade kostnader på grund av det kalla vädret 2,2 Mkr för övriga butiker
(snöröjning och uppvärmning)

102,6
77,4

• Kostnader för börsintroduktionen på 16,7 Mkr (engångskaraktär).
• Under andra kvartalet 2009 såldes dotterbolaget Anso Eiendom AS vilket
genererade en förlust på 4,2 MSEK, vilket redovisas som en kostnad under
rubriken ”övriga externa och rörelse kostnader”.
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Q2

6 mån
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Finansiell ställning och kassaflöde

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för Q2 förbättrades med +73,4 Mkr
jämfört med föregående år och för de första sex månaderna med +77,2 Mkr
• Förbättringen förklaras främst av ökade leverantörsskulder, som bland annat är en
följd av ökat antal butiker, som ökat mer än lagret.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Kassaflödesanalys
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Kassaflödesanalys
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Största ägarna 30 juni 2010
Namn/Adress

Antal AK Innehav (%)
21 255 657

35,00%

ZAMGATE INVESTMENTS (Stig Notlöv)

3 012 164

4,96%

JARRTON MANAGEMENT (Göran Peterson)

2 330 336

3,84%

Robur

2 248 791

3,70%

ULSLANE HOLDINGS (Lars Lindberg)

1 334 721

2,20%

NORDICA LIFE (Fredrik Cappelen)

981 816

1,62%

FOLKSAM LO SVERIGE

788 000

1,30%

MOBERG, ANDERS

739 946

1,22%

LANNEBO SMÅBOLAG SELECT

650 000

1,07%

AGERVALD, MAGNUS

600 000

0,99%

ALTOR 2003 GP

Summa de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehavsmässigt

55,90%
33 941 431

Summa övriga ägare

26 795 614

44,10%

Summa 2010-06-30

60 737 045

100,00%

Observera! Det finns ägare vars namn inte är inkludera i listan ovan (ägare av aktier via en förvaltare utomlands) Siffrorna ovan är före nyttjande av
övertilldelningsoption.
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