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NYCKELTAL 2018 2017 2016 
Nettoomsättning, MSEK 8 885,2 8 169,3 7 075,6 
Justerad EBITA, MSEK 398,7 244,8 176,3 
Justerad EBITA-marginal*, % 4,5 3,0 2,5 
EBITA, MSEK 415,0 202,7 18,3 
EBITA-marginal, % 4,7 2,5 0,3 
Orderstock, MSEK  6 971,0 6 222,8 4 555,0 
Orderingång, MSEK 9 458,5 9 899,2 7 177,5 
Medelantal anställda, FTE 5 630 5 693 4 806 
    
* = Justerat för jämförelsestörande kostnader 

Väsentliga händelser 2018 
 
 
 Omsättningen ökade till 8 885 (8 169) MSEK, vilket 

motsvarar en tillväxt på 8,8 procent varav 7,8 
procent var organisk.  

 Justerad EBITA ökade med 63 procent och uppgick 
till 399 (245) MSEK. Den justerade EBITA-
marginalen ökade från 3,0 till 4,5 procent. 

 EBITA uppgick till 415 (203) MSEK. Resultat efter 
skatt uppgick till 172,4 (25) MSEK. 

 Orderstocken ökade med 12 procent till 6 971  
(6 223) MSEK. Orderingången uppgick till 9 459  
(9 899) MSEK. 

 Under året genomfördes förvärv av fem installa-
tionsbolag i Sverige, Norge och Finland som 
tillsammans motsvarar en årsomsättning på  
300 MSEK. 

 I maj tillträdde Mats Johansson som ny 
koncernchef.  

”Vi går in i 2019 med en stabil 
verksamhet och en gemensam färdplan.” 

Tillväxt och kraftig 
lönsamhetsförbättring 
 
Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att vi 
under 2018 har levererat god tillväxt och en fortsatt 
kraftig resultatförbättring. För helåret ökade omsätt-
ningen med 8,8 procent samtidigt som  marginalen 
stärktes från 3 till 4,5 procent, vilket ger en resultat-
ökning på hela 63 procent. Vi har nu nått en 
lönsamhetsnivå som känns försvarbar, även om vi 
fortfarande har en bit kvar till våra långsiktiga 
målsättningar. 
 
Under 2018 var installationsmarknaden allt jämnt 
stark. Den avmattning som skett på bostadsmarknaden 
i vissa större städer motverkades till stora delar av 
fortsatt ökade offentliga investeringar i infrastruktur-
projekt, skolor och sjukhus. Orderingången under 2018 
var därför fortsatt hög och vår orderbok vid årsskiftet 
välfylld.  
 
Under hösten 2018 har vi lagt kraft på att slutföra 
bygget av vår gemensamma identitet och framtids-
inriktning. Vi går in i 2019 med en stabil verksamhet 
och en gemensam färdplan. Vår målsättning är att 
skapa marknadens mest spännande, attraktiva och 
lönsamma installationsbolag. 
 
Stockholm i februari 2019 
 
Mats Johansson 
Vd och koncernchef 
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Omsättning 
 
 
Omsättning 
Assemblins omsättning steg för helåret med 8,8 
procent från 8 169 till 8 885 MSEK. Den totala 
tillväxten utgjordes av 7,8 procent organisk tillväxt,  
1,0  procent från förvärv och 10,5 MSEK från positiva 
valutaeffekter. Omsättningen steg i samtliga 
affärsområden, främst i Norge och den svenska 
ventilationsverksamheten. 
 
Den organiska tillväxten drevs dels av ett stabilt 
inflöde av mindre och medelstora lokala affärer men 
också av större uppdrag. I stora upphandlingar ökade 
intresset för multitekniska uppdrag och partnering-
projekt, vilket gynnar en stor helhetsleverantör som 
Assemblin. Orderingången 2018 var fortsatt stark och 
uppgick till 9 459 (9 899) MSEK. Orderstocken vid årets 
slut ökade med 12 procent till 6 971 (6 223) MSEK.  
 
Bland de nya stora entreprenaduppdrag som 
tecknades under året var en stor andel multitekniska, 
däribland Nya Sjukhusområdet i Malmö (NSM), 
renoveringen av Sollentuna sjukhus och ett 
bostadsprojekt i Västra Hamnen i Malmö.  
 
Även serviceuppdragen ökade under året, främst i 
Finland och i Assemblin Ventilation (Sverige). Vid 
årsskiftet uppgick andelen service till 36 (33) procent 
av koncernens omsättning. Bland nya större service-
uppdrag 2018 kan nämnas ett rikstäckande service-
avtal med EcoGuard samt ett ramavtal med Göteborg 
Energi.  
 
Under 2018 genomfördes även ett antal strategiska 
förvärv i hela Norden. De svenska förvärven var främst 
kompletteringsförvärv med hög andel serviceverk-
samhet: Niab, JVT Vent, och Svenssons Rörinstallation. 
I Norge gjordes en satsning på elverksamhet i och med 
förvärvet av Wennevolds Elektro AS, och i Finland 
stärkte Assemblin sin kompetens inom automation i 
och med förvärvet av Trentec Team Oy. De förvärvade 
bolagen motsvarar sammantaget en årlig ökning av 
omsättningen med 300 MSEK.  
 

Utvecklingen 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resultat och marginal 
Justerat EBITA för helåret ökade kraftigt och steg med 
63 procent till 399 (245) MSEK. Den justerade EBITA-
marginalen förbättrades från 3,0 till 4,5 procent. 
Resultatförbättringen är generellt sett en effekt av ett 
målmedvetet arbete med att vända utvecklingen i 
mindre lönsamma enheter, en mer strukturerad 
uppföljning och bättre projektkontroll. 
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Lönsamheten ökade i samtliga affärsområden men 
mest i Finland, som för första gången på flera år 
redovisade ett positivt resultat och en lönsamhet på 
2,0 procent. Den högsta lönsamheten levererades i 
Norge med en marginal på 6,6 procent följt av 
Assemblin Ventilation på 5,6 procent. I Assemblin El 
ökade marginalen till 4,6 procent och i Assemblin VS 
till 4,5 procent.  
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Den underliggande rörelsen fortsätter att vara starkt 
kassagenererande, och rörelsekapitalbindningen 
minskade under perioden.   
 
Under 2018 genomfördes en refinansiering som 
säkrade koncernens långsiktiga finansieringsbehov och 
förvärvsutrymme. Koncernen har en stark likviditet 
med 437,7 (420,4) MSEK i kassa och ytterligare 435 
(374,5) MSEK i tillgängliga krediter.  
 
 

Medarbetare 
Medelantalet medarbetare 2018 uppgick till 5 630  
(5 693).  
 
I maj tillträdde Mats Johansson som ny koncernchef. I 
oktober tillträdde Peter Weberberger som ny IT-chef på 
koncernen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Viktiga händelser efter periodens utgång 
I januari 2019 meddelades att Assemblin tilldelats ett 
stort ventilationsuppdrag av Trafikverket avseende 
infrastrukturprojekt Förbifart Stockholm med ett 
ordervärde motsvarande 520 MSEK.  
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Mer information 
 
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (philip.carlsson@assemblin.se eller 
+46 10 475 39 50) eller koncernchef Mats Johansson (mats.e.johansson@assemblin.se eller 
+46 10 475 39 60). För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta 
kommunikationschef Åsvor Brynnel (asvor.brynnel@assemblin.se eller +46 10 475 39 48).  
 
I april kommer Assemblin att publicera en Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 på bolagets 
hemsida www.assemblin.com. Det går även bra att beställa rapporten som trycksak genom att 
mejla namn och adress till kommunikation@assemblin.se  
 
Mer information om vår verksamhet finns också på vår webbplats: www.assemblin.com 
 
Följ oss på My Newsdesk, Facebook, LinkedIn och/eller Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi 
utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa 
smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och 
lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.  
 
Vi har en omsättning på 8,9 miljarder kronor och cirka 5 600 engagerade medarbetare på runt 100 orter i 
Norden. www.assemblin.se 
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