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Finansiell utveckling 2019 Nettoomsättning per affärsområde 
 Omsättningen för helåret ökade med 12,3 procent 

och uppgick till 9 978 (8 885) MSEK, varav 8,3 
procentenheter var organisk. Samtliga 
affärsområden bidrog till tillväxten, och den 
organiska tillväxten var starkast i Assemblin El. 
Serviceuppdragen växte snabbare än 
installationsuppdragen.  

 Justerat rörelseresultat (EBITA) för helåret uppgick 
till 516 (401) MSEK, vilket är en ökning på 28,9 
procent. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) 
ökade till 5,2 (4,5) procent. Assemblin El och Norge 
levererade justerade EBITA-marginaler på 5,4 
procent följt av Assemblin Ventilation och VS med en 
marginal på 5,3 procent vardera. Assemblin Finland 
levererade  en marginal på 1,9 procent. 

 EBITA uppgick till 270 (417) MSEK. Minskningen 
förklaras av jämförelsestörande poster främst drivet 
av (i) ett lönsamhetförbättringsprogram; (ii) en 
obligationsemission och refinansiering; (iii) kostnader 
för förvärv och nya uppstartade filialer; och (iv) 
börsfähighetsaktiviteter.  

 Resultat efter skatt minskade till 78 (172) MSEK. 

 Orderingången steg till 11 258 (9 459) MSEK, 
inklusive det stora ventilationsuppdraget om 520 
MSEK i infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm 
och installationsuppdraget på Malmö sjukhusområde 
om 867 MSEK. Orderstocken vid periodens slut 
ökade till 8 478 (6 971) MSEK. 

 Vid årets slut uppgick genomsnittligt antal 
medarbetare (FTE) till 5 901 (5 632) vilket 
motsvarade en ökning på 4,8 procent jämfört med 
föregående år.  

 I december gav Assemblin framgångsrikt ut en 
obligation om 250 MEUR (senior secured notes). 

 

Nettoomsättning per uppdragstyp 

 

Nyckeltal
2019 2018

Nettoomsättning, SEKm 9 978 8 885

Ti l lväxt, % 12,3 8,8

Ti l lväxt organisk, % 8,3 6,9

Ti l lväxt via  förvärv, % 3,7 1,0

Ti l lväxt va lutaeffekt, % 0,3 0,9

Justerat rörelseresultat (EBITA), SEKm 516 401

Justerad rörelsemargina l  (EBITA), % 5,2 4,5

EBITA, SEKm 270 417

Rörelseresultat (EBIT), SEKm 252 414

Resultat efter skatt, SEKm 78 172

Orderstock, SEKm 8 478 6 971

Orderingång, SEKm 11 258 9 459

Antal  anstä l lda  medelta l , FTE 5 901 5 632

Perioden jan - dec

 

Om inte annat anges är belopp i rapporten i hela MSEK varvid beräkningarna inte alltid 
summerar. 
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VD-kommentar 

Ett starkt avslut på ett bra år 

Med en tillväxt på 12,3 procent, orderingång på 11,3 miljarder SEK, resultatförbättring på 28,9 procent och ett 
starkt kassaflöde kan vi lägga ett bra och intensivt år till handlingarna.

Ökade marknadsandelar 
Assemblin fortsatte att ta marknadsandelar och växte 
med 12,3 procent under året varav 8,3 procentenheter 
var organisk och 3,7 förvärvad.  
    Detta är vi naturligtvis mycket stolta över. Assemblin 
omsätter nu 10 miljarder SEK, och vår rekordstora 
orderstock, som vid årsskiftet uppgick till 8 478 (6 971) 
MSEK, borgar för en fortsatt organisk tillväxt. Även 
uppstarten av fem nya filialer bidrog till den organiska 
tillväxten. Mot denna bakgrund är det naturligt att vi 
tillåter oss att vara selektiva när vi letar efter 
förvärvskandidater. Vår strategi bygger på att vi ska 
hitta strategiska förvärv med hög vinstintjäningsförmåga 
och kulturell match. Enligt vår erfarenhet är rätt typ av 
bolag enklare att integrera och bidrar snabbare positivt 
till vår lönsamhet. Under 2019 identifierade vi ett antal 
sådana förvärv i Norge och Sverige, och det är med stor 
tillfredställelse vi har kunnat välkomna nya kunder, 
medarbetare och leverantörer i samband med förvärv 
av nio bolag med en sammanlagd uppskattad 
årsomsättning mer än 500 MSEK.   

Fullt fokus på lönsamheten 
Lönsamheten för helåret ökade till 5,2 (4,5) procent och 
det justerade rörelseresultatet (EBITA) till 516 (401). 
Denna ökning drevs delvis av positiva effekter från ett 
lönsamhetsförbättringsprogram som dock förväntas ge 
full effekt 2020. Detta program innehöll åtgärder såsom 
nedläggning av olönsamma filialer och allmän 
omkostnadsminskning. Utöver detta har vi förbättrat vår 
internkontroll och styrning. Jag kan dra två viktiga 
slutsatser: dels att programmet är väl förankrat i hela 
organisationen och dels att vi har vidtagit rätt åtgärder. 
Vi är helt klart på rätt spår mot vårt långsiktiga 
lönsamhetsmål.  
   Lönsamhetsförbättringsprogrammet har även 
inneburit engångskostnader som belastade EBITA-
resultatet. Alla kostnader för programmet är nu 
kostnadsförda. 
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Extern rating och lyckad obligationsnotering 
I syfte att få tillgång till de institutionella europeiska 
kapitalmarknaderna gav Assemblin i december ut en 
obligation (senior secured notes) motsvarande 250 
MEUR, som sedermera framgångsrikt har noterats på 
TISE (CI). Jag vill ta tillfället i akt och önska även våra nya 
finansiärer välkomna till Assemblin. Vår ambition är att 
vara öppna och tillmötesgående mot alla våra 
intressenter, och jag vill uppmuntra er att kontakta oss 
om det är något ni funderar på. 
    Inför noteringen inhämtades kreditbedömningar från 
tre oberoende ratinginstitut (Standard & Poor, Moody´s 
samt Fitch) med betygen B, B+ respektive B2, vilket 
bekräftar uppfattningen av Assemblin som ett stabilt 
installationsbolag med utvecklingspotential.  

Fortsatt starkt kassaflöde 
Kassaflödet är ett viktigt fokusområde för oss på 
Assemblin och det fortsatte att vara starkt under 2019. 
    Vår kassa och outnyttjade kreditlimiter uppgick vid 
årsskiftet till sammanlagt 857 MSEK, vilket innebär hög 
likviditet och god förvärvskapacitet. 

 

Utsikter 
Utvecklingen på service- och installationsmarknaderna i 
Norden är generellt sett fortsatt stabila. Vi upplever en 
fortsatt hög efterfrågan, särskilt i Sverige och Norge. De 
största drivkrafterna generellt sett är ombyggnads- och 
renoveringsbehovet i offentliga lokaler, bostäder och 
kontor, men även investeringar främst i sjukhus och 
infrastrukturprojekt. Även klimatomställningen driver 
efterfrågan på investeringar i förnyelsebara energikällor 
och elbilsladdning i hela Norden.  
    Assemblin har under en period haft en stark organisk 
tillväxt. Mot bakgrund av vår stora orderstock och 
marknadsprognos förväntar vi oss en fortsatt tillväxt. 
Vår främsta prioritering under 2020 är dock att fortsätta 
stärka lönsamheten. Målsättningen är glasklar: 
Assemblin ska vara det bästa installationsbolaget för 

våra kunder, medarbetare och ägare. 

Stockholm i februari 2020 

Mats Johansson 
Vd och koncernchef,  
Assemblin 
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För mer information 

För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50). För frågor om verksamheten i övrigt, 
kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor 
Brynnel (+46 10 475 39 48).  

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se 

Den 14 maj publicerar Assemblin en Års- och hållbarhetsredovisning 2019 på bolagets hemsida: www.assemblin.se. Du 

kan också beställa en tryckt kopia av årsredovisningen genom att mejla namn och adress till: 

kommunikation@assemblin.se. 

Mer information om vår verksamhet finns på www.assemblin.se 

 

Följ oss gärna på Facebook, LinkedIn och Twitter. 
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