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• Nettomsättningen ökade med 18 % till 1.137,8 Mkr (få 965,3). 
• Resultat efter skatt ökade med 39 % till 74,2 Mkr (53,4) (jämförbara enheter* + 34%)  
• Resultat per aktie ökade till 8:24 kr (5:94**) 
• Rörelseresultatet ökade med 43% till 106,6 Mkr (74,5) (jämförbara enheter* + 40%) 
• Rörelsemarginalen ökade till 9,4% (7,7%) (jämförbara enheter* 9,0%, +17%) 
• Koncernens marknadsandel för husvagnar i Sverige var oförändrad 37% . 
• Kabe-koncernen startade försäljning av släpvagnar till personbilar under kvartal 3. 
       
 
*  I årets siffra ingår leverantörsersättning med 4 mkr (4:e kvartalet 1 Mkr) och i föregående års siffra ingår reavinst 1 mkr 

från försäljning av aktier i Fleetwood Caravan LTD. 
**Föregående års siffra är omräknad efter fondemission 1:1 
 
JANUARI – DECEMBER 2005 
 
FAKTURERING OCH RESULTAT 
Koncernens fakturering uppgick till 1.137,8 Mkr (965,3) en ökning med 18 %. Resultatet efter finansiella poster blev 
103,0 Mkr (73,3), en ökning med 41%. Resultatet efter skatt uppgick till 74,2 Mkr (53,4), en ökning med 39 %.  
 
MARKNADSUTVECKLING 
Nyförsäljningen av husvagnar i Norden för samtliga märken har för perioden ökat med 12 % och uppgick till totalt 21031 
vagnar. Nyförsäljningen av husbilar i Norden för samtliga märken har för perioden ökat med 21 % och uppgick till 4878 
enheter. Försäljningen av både husvagnar och husbilar har ökat på varje enskild marknad i Norden 
 
FJÄRDE KVARTALET  2005 
 
Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 279,3 Mkr (246,5) en ökning med 13%. Resultatet efter finansiella poster 
ökade till 26,8 Mkr (20,4) en ökning med 31%, och resultatet efter skatt ökade till 19,3 Mkr (15,4) en ökning med 25%.  
För jämförbara enheter* ökade resultatet efter finansiella poster till 25,8 (20,4) en ökning med 26% och resultatet efter 
skatt till 18,6 Mkr (15,4) en ökning med 21%.  
 
VERKSAMHETEN 
 
Kabe Husvagnar AB 
Omsättningen för perioden har ökat med 19 % och uppgick till 697,3 Mkr (583,9). 
 
Husvagnar 
I Sverige har KABE fortsatt att befästa sin marknadsledande position med en marknadsandel på över 20 %. Försäljningen 
på exportmarknaderna uppgick till 44 % (44) av totalomsättningen.  
 
Husbilar 
Försäljningen av KABE:s husbil KABE Travelmaster har en stabil utveckling och Kabe är för perioden det största skan-
dinaviska varumärket med en marknadsandel på 7 % (6). 
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Adria Caravan AB 
Omsättningen för perioden har ökat med 19 % och uppgår till 355,3 Mkr (298,6).  
 
Husvagnar 
Adria är i Sverige sedan flera år ett av de största importmärkena med en marknadsandel på 16 % (16). Försäljningen i 
Norge och Finland ligger kvar på samma nivå som föregående år.  
 
Husbilar 
Husbilsförsäljningen har utvecklats starkt och Adria är det näst mest sålda varumärket i Sverige, Norge och Finland och 
marknadsandelen uppgår därmed till 12% (10) på dessa tre marknader. Främst är det försäljningen i Sverige och Finland 
som har ökat kraftigt. I Norge fortsätter arbetet att bygga upp ett rikstäckande återförsäljarnät.  
 
Kama Fritid AB 
Försäljningen av husvagnstillbehör och fritidsartiklar från KAMA Fritid AB har fortsatt att öka och omsättningen uppgick 
till 147,4 Mkr (130,0). Förtält till husvagnar, som är den för Kama enskilt största artikelgruppen, följer den ökade försälj-
ningen av nya och begagnade husvagnar i Sverige. Försäljningen av övriga fritidstillbehör har förbättrats genom en ök-
ning av antalet butiksanläggningar hos återförsäljare och en breddning av produktsortimentet. Exportförsäljningen till 
Norge och Finland har fortsatt att öka. 
 
Kabe Trailer AB  
Kabe AB har genom det helägda dotterbolaget Kabe Trailer AB startat försäljning av släpvagnar. Släpvagnarna skall 
säljas under varumärket KAFO Trailer. Tillverkning av släpvagnarna sker hos en underleverantör i Polen och distributio-
nen skall ske genom Kabe-koncernens återförsäljarnät i Norden. 
Modellprogrammet omfattar ett fullt sortiment av obromsade och bromsade flakvagnar, skåpvagnar, båttrailers och häst-
transporter.  
Den totala årsförsäljningen av släpvagnar i Sverige, Finland och Norge uppgår till c:a 90.000 enheter, motsvarande ett 
uppskattat konsumentvärde på c:a 500 Mkr.  
I och med att en stor del av Kabe-återförsäljarna inte tidigare sålt släpvagnar, bedöms det ta några år att bygga upp en 
komplett försäljnings- och serviceorganisation.  
 
 
LIKVIDITET OCH SOLIDITET 
Koncernens likvida medel uppgick till 70,7 Mkr (59,5). Soliditeten blev 49 % (44). Det justerade egna kapitalet uppgick 
till 276,9 Mkr (197,7). Företagets nettoskuld uppgår till 14,3 Mkr (29,0). 
 
INVESTERINGAR 
Under perioden har koncernen investerat totalt 19,9 Mkr (12,6) fördelat på maskiner och inventarier 16,8 Mkr (5,5), bygg-
nader och mark 3,1 Mkr (7,1). 
  
PERSONAL 
Medeltalet anställda i koncernen uppgick till 370 (349) personer. 
 
 
NYCKELTAL (definition enl årsredovisning)* 2005 2004 2003  
 Helår Helår Helår  
Vinst per aktie efter skatt               8:24            11:67 13:60  
Avkastning på eget kap efter skatt 31,2% 30,0% 21,5%  
Avkastning på totalt kapital 21,3% 18,4% 13,0%  
Avkastning på sysselsatt kapital 30,1% 29,3% 20,1%  
Justerat eget kapital per aktie 30:76 43:75 68:10  
Rörelsemarginal 9,4% 7,6% 6,4%  
Soliditet 49% 44% 40%  
Likvida medel, Mkr 70,7 59,5 55,1  
Antal aktier,  st 9000000 4500000 2250000  
* Nyckeltal 2005 och 2004  är räknade efter fondemission 1:1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (kkr) 
Jan-dec 2005 

Aktiekap. Bundna 
reserver

Fritt eget 
kapital

Totalt 

IB enligt fastställd balansräkning för föreg år 22500 57448 116909 196857 
Effekt av byte av redovisningsprincip avs leasing 886  886 
IB justerat i enlighet med ny redovisningsprincip 22500 58334 116909 197743 
Fondemission genom uppskrivn av fastighetsvärde 22500 22500 
Förskjutning mellan bundna och fria reserver 19532 -19532  
Omräkningsdifferens 471  471 
Utdelning -18000 -18000 
Periodens resultat 74152 74152 
Totalt 45000 78337 153529 276866 
 
 
 
Kassaflödesanalys 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31  
Från årets verksamhet internt tillförda medel 91043 61035 43832  
Medel tillförda rörelsen -36735 -34812 -5262  
Nettofinansiering från årets verksamhet 54308 26223 38570  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15090 -5498 -9300  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27955 -16323 -18843  
Förändring av likvida medel 11263 4402 10427  
  
 
 

RESULTATRÄKNING I SAMMAN-       
DRAG FÖR KONCERNEN (KKR) 2005 2004 2003 2005 2004 2003 
 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår Helår 
Nettoomsättning 279348 246542 176929 1137764 965277 742329 
Kostnad sålda varor * -232279 -208307 -147212 -954944 -825836 -634933 
Bruttoresultat 47069 38235 29717 182820 139441 107396 
Försäljningskostnader -12726 -12896 -11505 -48745 -41934 -36242 
Administrationskostnader -9666 -7275 -5347 -29867 -25218 -21834 
Övriga rörelseintäkter 1633 2395 1035 3162 2194 0 
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -746 0 -1858 
Rörelseresultat 26310 20459 13900 106624 74483 47462 
Finansnetto  ** 456 -25 -770 -3619 -1229 -3181 
RESULTAT EFTER FINANSNETTO 26766 20434 13130 103005 73254 44281 
Skatt -7504 -5043 -4526 -28853 -19833 -13673 
NETTORESULTAT 19262 15391 8604 74152 53421 30608 
Not  Rörelseresultatet har belastats med följande 
avskrivningar 

3787 2790 6385 10837 9135 10965 

   
BALANSRÄKNING I SAMMAN- 2005 2004 2003   
DRAG FÖR KONCERNEN (KKR) 31 dec 31 dec 31 dec   
Immateriella anläggningstillgångar 865 2364 3863   
Materiella anläggningstillgångar 111297 69568 63286   
Finansiella anläggningstillgångar 7234 11149 8831   
Summa anläggningstillgångar 119396 83081 75980   
   
Varulager 187323 159285 127272   
Kortfristiga fordringar 182486 159715 125045   
Kassa och bank 70745 59482 55080   
Summa omsättningstillgångar 440554 378482 307397   
SUMMA TILLGÅNGAR 559950 461563 383377   
   
Eget kapital 276866 197743 153232   
Avsättningar 36758 21277 17105   
Långfristiga skulder, räntebärande 74999 84954 82715   
Kortfristiga skulder, ej räntebärande  161295 149104 124038   
Kortfristiga skulder, räntebärande  10032 8485 6287   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

559950 461563 383377   

*  I årets siffra ingår leverantörsersättning med 4 mkr för helåret och 1 mkr för kvartal 4.  
**I föregående års siffra ingår reavinst från försäljning av aktier i Fleetwood Caravan LTD med 1 mkr för helåret  
   och 0 mkr för fjärde kvartalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FONDEMISSION 
Fondemission har genomförts under juni månad 2005. De nuvarande aktieägarna har erhållit 1 ny aktie för varje A- resp 
B-aktie man ägde. Aktiekapitalet har därvid ökat från 22.500.000 kr till 45.000.000 kr. Antalet aktier efter fondemissio-
nen uppgår till 9.000.000 fördelat på 600.000 A-aktier och 8.400.000 B-aktier. 
 
REVISORERNAS GRANSKNING 
Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
KABE AB tillämpar från och med 1 januari International Financial Reporting Standards (IFRS). Den mest väsentliga 
förändringen i redovisningsprinciperna avser redovisning av leasing. Jämförelseuppgifterna avseende år 2004 har omräk-
nats i enlighet med de nya principerna för att erhålla jämförbarhet. 
 IAS 32 och 39 avseende finansiella instrument tillämpas från år 2005 utan krav på omräkning av jämförelseår, varför 
eventuella effekter avseende dessa standarder inte har beaktats ovan. Dessa bedöms inte medföra några väsentliga effekter 
för Kabekoncernen. 
 
UTDELNING  
Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman om utdelning med  3:00 kr (2:00**) per aktie, vilket motsvarar 27.000.000     
kronor. Utdelningen utgör 36 % av vinsten efter skatt och 10 % av justerat eget kapital. 
 
INFORMATIONSPLAN   
2006.05.02   bolagsstämma och avlämning av delårsrapport för 1:a kvartalet 2006   
2006.08.18    lämnas delårsrapport för 2:a kvartalet 2006   
 
                                                                                                                                                                                                 
Tenhult 14 feb  2006 
 
Alf Ekström 
VD och koncernchef 
 
Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036/393701 eller 070/7442994 
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