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Nyckeltal
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning, SEKm 2 856 2 596 9 978 8 885

Ti l lväxt, % 10,0 13,9 12,3 8,8

Ti l lväxt organisk, % 5,7 10,4 8,3 6,9

Ti l lväxt via  förvärv, % 4,3 2,3 3,7 1,0

Ti l lväxt va lutaeffekt, % 0,1 1,2 0,3 0,9

Justerat rörelseresultat (EBITA), SEKm 204 135 516 401

Justerad rörelsemarginal  (EBITA), % 7,2 5,2 5,2 4,5

EBITA, SEKm -10 132 270 417

EBITA-marginal , % -0,4 5,1 2,7 4,7

Rörelseresultat (EBIT), SEKm -18 131 252 414

Resultat efter skatt, SEKm -51 40 78 172

Orderstock, SEKm 8 478 6 971 8 478 6 971

Orderingång, SEKm 2 607 2 684 11 258 9 459

Antal  anstä l lda  medelta l , FTE 5 869 5 596 5 901 5 632

Kvartal 4 Perioden jan - dec

 

 

För definitioner, se sidan 23. För avstämning av nyckeltal som inte definierats enligt IFRS, se sidan 18. 

Övergången till IFRS 16 påverkar ej segmentsredovisning. För information om effekterna av övergången till IFRS 16, se not 1. 

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

Fjärde kvartalet (oktober – december) 2019 Helåret 2019 
 Omsättningen i fjärde kvartalet ökade med 10,0 procent 

till 2 856 (2 596) MSEK.  

 Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade med 51,7 procent 
och uppgick till 204 (135) MSEK. Den justerade 
rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 7,2 (5,2) procent.  

 EBITA uppgick till -9 (132) MSEK. Skillnaden mellan 
justerad EBITA och EBITA förklaras främst av temporära 
kostnader relaterade till ett lönsamhetsförbättrings-
program.  

 EBIT uppgick till -18 (131) MSEK.  

 Resultat efter skatt uppgick till -51 (40) MSEK. 

 Orderingången uppgick till 2 607 (2 684) MSEK. 
Orderstocken vid periodens slut ökade till 8 478  
(6 971) MSEK.  

 

 Omsättningen för helåret ökade med 12,3 procent 
och uppgick till 9 978 (8 885) MSEK.  

 Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade med 28,9 
procent till 516 (401) MSEK. Den justerade 
rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 5,2 (4,5) procent. 

 EBITA uppgick till 270 (417) MSEK. EBIT uppgick till 
252 (414) MSEK. Minskningen förklaras av 
jämförelsestörande poster främst i fjärde kvartalet. 

 Resultat efter skatt minskade till 78 (172) MSEK. 

 Orderingången steg till 11 258 (9 459) MSEK, inte 
minst det stora ventilationsuppdrag 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. 
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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 en 
kassagenerering på över 100 procent kan vi lägga ett bra och intensivt år till handlingarna.

Ökade marknadsandelar 
Assemblin fortsatte att ta marknadsandelar och växte 
med 10,0 procent i årets sista kvartal, vilket bidrog till 
en tillväxt för helåret på 12,3 procent (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. I årets sista kvartal slutförde vi efter 
godkännande av konkurrensmyndigheten förvärvet av 
tre norska VS-bolag som uppfyllde dessa kriterier:  Arve 
Hagen AS, Ramsøy AS och Gjøvik Varme och Sanitær AS 
med verksamhet i Brumunddal, Lillehammer och Gjøvik. 

Fullt fokus på lönsamheten 
Den justerade EBITA-marginalen i kvartalet steg till 7,2 
(5,2) procent och för helåret till 5,2 (4,5) procent. Det 
justerade rörelseresultatet (EBITA) ökade till 204 (135) 
MSEK i kvartalet och till 516 (401) för helåret.  Det är 
bra, men vad som är särskilt glädjande är att vi redan nu 
kan se en del positiva effekter av det 
lönsamhetsförbättringsprogram som vi lanserade i 
fjärde kvartalet. Programmet innehöll åtgärder som 
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 klart på rätt spår mot vårt långsiktiga 
lönsamhetsmål. 
   Som tidigare har kommunicerats har lönsamhetsför-
bättringsprogrammet inneburit temporära kostnader 
som redovisas som kostnader av engångskaraktär, vilket 
belastat EBITA-resultatet i fjärde kvartalet. 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 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. I årets sista kvartal var kassaflödet från den 
löpande verksamheten starkt och uppgick till 484 MSEK, 
vilket drevs av ett minskat rörelsekapital och innebar att 
vi för helåret hade en kassagenerering på 101 procent.   
    I samband med refinansieringen gjordes en 
utbetalning till bolagets ägare vilket ökade 
skuldsättningen. 
   Vår kassa och outnyttjade kreditlimiter uppgick vid 
årsskiftet till sammanlagt 857 MSEK, vilket innebär hög 
likviditet och fortsatt 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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Översikt koncernresultat 

Omsättning och orderingång 
Fjärde kvartalet (oktober – december)  Helåret 2019 
Den organiska tillväxten för fjärde kvartalet uppgick till 5,7 
(10,4) procent, huvudsakligen drivet av ökade volymer från 
både installations- och serviceprojekt. Därutöver bidrog 
tidigare genomförda förvärv med en tillväxt om 4,3 (2,3) 
procent. Totalt sett ökade omsättningen i fjärde kvartalet 
med 10,0 procent till 2 856 (2 596) MSEK. Tillväxten i 
kvartalet var särskilt stark i Assemblin El och Assemblin VS. 
Under kvartalet uppgick andelen service till 39 (40) procent 
av koncernens omsättning. 
    Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till 2 607 (2 684) 
MSEK, vilket främst utgjordes av små och medelstora 
projekt- och serviceuppdrag.  
    Jämfört med fjärde kvartalet 2018 ökade entreprenad-
uppdragen med 11 procent och serviceuppdragen med 8 
procent.  

Omsättningen för helåret ökade med 12,3 procent till 9 978 
(8 885) MSEK, vara 8,3 procentenheter var organisk tillväxt 
och 3,7 var drivet av förvärv. Totalt sett var tillväxten 
särskilt stark i Assemblin Norge och Assemblin El. Jämfört 
med föregående år ökade entreprenaduppdragen med 11 
procent och serviceuppdragen med 14 procent. Vid 
årsskiftet uppgick serviceandelen till 38 (38) procent av 
koncernens omsättning.  
   Orderingången för perioden ökade med 19,0 procent 
jämfört med föregående år och uppgick till 11 258 (9 459) 
MSEK. De största nya uppdragen under 2019 var 
multiuppdraget i den nya vårdbyggnaden på Malmö 
sjukhusområde om 867 MSEK (Assemblin El, VS och 
Ventilation) samt det nya ventilationsuppdraget i 
tunnelprojektet ”Förbifart Stockholm” om 520 MSEK. Den 
stora orderingången innebar att orderstocken vid periodens 
slut uppgick till 8 478 (6 971) MSEK. 

Nettomsättning i MSEK Orderingång i MSEK 
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Nettoomsättning per affärsområde 2019 

 

Omsättning per uppdragstyp 
 

 

Omsättning per uppdragstyp 2019 

 

 

 

 
Resultat och lönsamhet 

 

Fjärde kvartalet (oktober – december) Helåret 2019 
Under fjärde kvartalet ökade justerat rörelseresultat 
(EBITA) med 51,7 procent jämfört med föregående år och 
uppgick till 204 (135) MSEK. Det innebar att den justerade 
EBITA-marginalen ökade till 7,2 (5,2) procent. Den justerade 
rörelsemarginalen steg i alla svenska affärsområden, delvis 
som ett resultat av det lönsamhetsförbättringsprogram som 
lanserades i fjärde kvartalet i syfte att stärka Assemblins 
lönsamhet och konkurrenskraft.  
    Programmet resulterade i jämförelsestörande poster 
vilket är förklaringen till att EBITA för kvartalet minskade till 
-10 (132) MSEK och att EBITA-marginalen föll från 5,1 till  
-0,4 procent jämfört med samma period föregående år.  

Justerat EBITA och justerad EBITA-marginal återhämtade sig 
under året efter första kvartalets projektnedskrivningar i 
Norge och Finland. För helåret ökade justerad EBITA med 
28,9 procent och uppgick till 516 (401) MSEK, och justerad 
EBITA-marginal ökade till 5,2 (4,5) procent. 
    EBITA för perioden sjönk från 417 till 270 MSEK och 
EBITA-marginalen från 4,7 till 2,7 procent, vilket beror på 
jämförelsestörande poster i fjärde kvartalet.   

Justerad EBITA i MSEK Justerad EBITA-marginal i % 
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Finansnetto och resultat efter skatt 

Finansnettot för helåret ökade med 74 MSEK till -120 
MSEK (-193). Förändringen drevs av konverteringen av 
aktieägarlån till banklån med bättre finansiella villkor I 
slutet av 2018. Finansnettot påverkades även positivt av 
en utdelning från det delägda bolaget Elajo I andra 
kvartalet. Kostnadsföringen av kapitaliserade 
uppläggningsavgifter från refinansierade banklån 
påverkade fjärde kvartalet i både 2019 och 2018 på 
grund av utgivandet av obligationslån med påföljande 
refinansiering och refinansiering av aktieägarlån i de 
respektive kvartalen. 
     Skatt för helåret var -54 MSEK (-48), vilket motsvarar 
41 procent (22) av vinsten före skatt. Skatten 
påverkades av en förändrad syn på avdragsrätt för vissa 
räntekostnader i tidigare perioder i tredje kvartalet.  
    Vinsten efter skatt var 78 MSEK (172).   

Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflöde från verksamheten I fjärde kvartalet var 383 
MSEK (293) och 484 MSEK (515) för helåret.  
     Konsoliderad nettoskuld vid slutet av perioden var 
2,931 MSEK (1,582), framförallt som ett resultat av 
refinansieringen genom utgivandet av en obligation 
(senior secured notes) samt implementationen av IFRS 
16.   
      Eget kapital vid slutet av perioden uppgick till -803 
MSEK (238). Trots ett väsentligt värde i koncernen ökar 
ej goodwill som en konsekvens av refinansieringen 
eftersom de verkliga huvudmännen är oförändrade.  
      Likvida medel uppgick till 407 MSEK (411). 
Outnyttjade tillgängliga kreditfaciliteter vid slutet av 
perioden uppgick till sammanlagt 450 MSEK. 
Transaktionen var strukturerad så att Assemblin 
Financing AB (publ) förvärvade Assemblin Holding AB till 
marknadsvärde finansierat genom utgivandet av en 
obligation samt aktieägartillskott. 

Organisation och medarbetare 

Vid årsskiftet uppgick medelantalet anställda omräknat 
till heltidstjänster (FTE) till 5 901 (5 632) vilket motsvarar 
en ökning på 4,8 procent jämfört med föregående år. 

Väsentliga händelser under perioden 

 Det omfattande lönsamhetsförbättringsprogram 
som lanserades i kvartalet implementerades fullt ut.  

 I början av oktober offentliggjordes förvärvet av tre 
norska värme- och sanitetsbolag med verksamhet 
norr om Oslo: Arve Hagen AS, Ramsøy AS samt 
Gjøvik Varme och Sanitær AS. Bolagen har totalt 
110 medarbetare och en förväntad årsomsättning 
på 260 MSEK. 

 Assemblins bolagsstyrningsprocesser genomlystes 
vilket bland annat resulterade i en ny 
riskhanteringsprocess och förbättrad internkontroll. 

 Den 6 december emitterade Assemblin 
framgångsrikt en eurobond på 250 MEUR (senior 
secured floating rate notes).  

Väsentliga händelser efter perioden 
 I januari 2020 offentliggjorde Asemblin förvärvet av 

det Malmö-baserade tekniska konsultbolaget 
Projektuppdrag Syd AB.  

 I februari noterades den obligation som 
emitterades i december på TISE (CI)-marknaden. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 
utgörs av strategiska risker knutna till marknads- och 
konjunkturutveckling samt hållbarhet och operativa 
risker relaterade till kundavtal. Koncernen är vidare 
exponerad för olika slags finansiella risker, som 
exempelvis valuta-, ränte- och likviditetsrisker. 
Koncernens och moderbolagets risker finns beskrivna i 
Assemblins årsredovisning som tillhandahålls på 
Assemblins hemsida. Några väsentliga risker bedöms 
inte ha tillkommit sedan årsredovisningen för 2018 
publicerades.  

Moderbolaget 
Koncernens moderbolag har förändrats som en 
konsekvens av utgivandet av en obligation. Dock är de 
verkliga huvudmännen oförändrade därför tillämpas så 
kallad predecessor accounting retroaktivt. Därmed 
motsvaras det nya moderbolagets (Assemblin Financing 
AB (publ)) historiska koncernredovisning av dess 
företrädares (Assemblin Holding AB) 
koncernredovisning.  

Moderbolagets förlust efter skatt för året uppgick till - 4 
MSEK (-0). Moderbolagets tillgångsmassa vid 31 
december 2019 uppgick till 6 748 MSEK (0). Eget kapital 
i moderbolaget uppgick till 4 085 MSEK (0) som påvisar 
det värde som finns i koncernen.   
 

Transaktioner med närstående 
Den 6 december 2019 förvärvade Assemblin Financing 
AB (publ) koncernmoderbolaget Assemblin Holding AB 
från Ignition MidCo S.á.r.l. (ägt av Trion Fund IV) till 
marknadsvärde finansierat genom utgivande av en 
obligation samt aktieägartillskott. Inga övriga 
transaktioner har ägt rum mellan Assemblin och 
närstående under perioden som väsentligen påverkat 
bolagets ställning och resultat. 

Aktien och ägare 
Sedan 2015 ägs Assemblins huvudsakligen av  
investmentbolaget Triton.  
    Aktiekapitalet uppgår till 500 000 SEK med ett 
kvotvärde på 1 SEK per aktie.  
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Affärsområden 

Affärsområde Assemblin El (Sverige) 

Omsättning och orderingång  Resultat och lönsamhet 
Omsättningen ökade med 17,3 procent till 1 215 (1 035) 
MSEK i fjärde kvartalet och med 15,5 procent till 4 146 
(3 588) MSEK för helåret. Tillväxten under 2019 var primärt 
organisk. Orderingången i kvartalet uppgick till 1 199 MSEK 
och utgjordes av en strid ström små och medelstora projekt 
och serviceuppdrag. Vid kvartalets slut uppgick 
orderstocken till 3 029 (2 590) MSEK. 

Resultat och lönsamhet ökade också i årets fjärde kvartal, 
delvis drivet av positiva effekter från Assemblins 
lönsamhetsförbättringsprogram. Justerad EBITA i fjärde 
kvartalet ökade med 78,5 procent till 94 (53) MSEK och 
justerad EBITA-marginal ökade till 7,8 (5,1) jämfört med 
föregående år.  
    Det justerade rörelseresultatet (EBITA) för helåret ökade 
34,3 procent till 222 (165) MSEK, och justerad EBITA-
marginal ökade till 5,4 (4,6) procent.  

Nyckeltal
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning, SEKm 1 215 1 035 4 146 3 588

Ti l lväxt, % 17,3 13,4 15,5 0,8

Justerat rörelseresultat (EBITA), SEKm 94 53 222 165

Justerad rörelsemarginal  (EBITA ), % 7,8 5,1 5,4 4,6

Antal  anstä l lda medelta l , FTE 2 827 2 751 2 796 2 754

Kvartal 4 Perioden jan - dec
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Affärsområde Assemblin VS (Sverige) 

Omsättning och orderingång Resultat och lönsamhet 
Assemblin VS levererade tillväxt, drivet av både tidigare 
genomförda förvärv och organisk tillväxt. 
Nettoomsättningen i fjärde kvartalet ökade med 15,3 
procent till 730 (633) MSEK, och tillväxten för helåret ökade 
10,5 procent till 2 629 (2 379) MSEK.  
     Orderingången i kvartalet uppgick till 656 (634) MSEK 
och utgjordes av flera mindre och medelstora projekt och 
serviceuppdrag. Orderstocken vid periodens slut ökade till 
2 005 (1 602) MSEK. 

 

Det justerade rörelseresultatet (EBITA) i kvartalet ökade 
med 45,9 procent till 50 (34) MSEK. Skillnaden jämfört med 
föregående beror främst på tidigare genomförda förvärv 
med god lönsamhet, men också på positiva effekter av 
lönsamhetsförbättrande åtgärder. Förvärven kombinerat 
med en stark utveckling är också förklaringen till den 30,9 
procent stora ökningen av justerad EBITA till 139 (107) 
MSEK samt ökningen av justerad EBITA-marginal till 5,3 
(4,5) procent för helåret.  

Nyckeltal
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning, SEKm 730 633 2 629 2 379

Ti l lväxt, % 15,3 -1,3 10,5 5,4

Justerat rörelseresultat (EBITA), SEKm 50 34 139 107

Justerad rörelsemarginal  (EBITA ), % 6,9 5,4 5,3 4,5

Antal  anstä l lda medelta l , FTE 1 496 1 423 1 475 1 428

Kvartal 4 Perioden jan - dec

 

 

 

Affärsområde Ventilation (Sverige) 

Omsättning och orderingång Resultat och lönsamhet 
Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 368 (399) MSEK 
och till 1 367 (1 317) för helåret. I det fjärde kvartalet 
avslutade Assemblin Ventilation ett antal 
installationsprojekt, vilket i kombination med försenade 
uppstarter av ett par större uppdrag förklarar den lägre 
omsättningen. 
     Orderingången i kvartalet uppgick till 273 (336) MSEK. 
Orderstocken vid periodens slut uppgick till 1 805 (1 338) 
MSEK.  

Assemblin Ventilation har ett antal stora projekt i tidiga 
skeden, vilket temporärt påverkar lönsamheten negativt. 
Samtidigt påverkades resultatet och lönsamheten i fjärde 
kvartalet positivt av framgångsrikt avslutade projekt. I 
fjärde kvartalet ökade justerad EBITA med 14,2 procent till 
37 (32) MSEK, och den justerade EBITA-marginalen stärktes 
till 10,0 (8,1) procent. Justerad EBITA för helåret uppgick till 
73 (73) MSEK och justerad EBITA-marginal till 5,3 (5,6) 
procent jämfört med föregående år.  

Nyckeltal
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning, SEKm 368 399 1 367 1 317

Ti l lväxt, % -7,9 22,6 3,9 22,8

Justerat rörelseresultat (EBITA), SEKm 37 32 73 73

Justerad rörelsemarginal  (EBITA ), % 10,0 8,1 5,3 5,6

Antal  anstä l lda medelta l , FTE 543 501 544 515

Kvartal 4 Perioden jan - dec
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Affärsområde Norge 

Omsättning och orderingång Resultat och lönsamhet 
Fjärde kvartalets omsättning ökade med 7,8 procent till 381 
(354) MSEK, och omsättningen för helåret ökade 19,8 
procent till 1 285 (1073) MSEK. Tillväxten i Norge var både 
organisk och förvärvad.  
    I kvartalet uppgick orderingången till 356 (322) MSEK, 
vilket utgjordes av både små och medelstora projekt och 
serviceuppdrag. Vid årets slut uppgick orderstocken till  
1 367 (1 097) MSEK.  

Justerad EBIT i fjärde kvartalet uppgick till 26 (26) SEK och 
justerad EBITA-marginal till 6,8 (7,2) procent.  
    Justerad EBITA för helåret uppgick till 70 (71) MSEK och 
den justerade EBITA-marginalen uppgick till 5,4 (6,6) 
procent, främst på grund av projektnedskrivningar i början 
av 2019.  

Nyckeltal
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning, SEKm 381 354 1 285 1 073

Ti l lväxt, % 7,8 52,1 19,8 25,2

Justerat rörelseresultat (EBITA), SEKm 26 26 70 71

Justerad rörelsemarginal  (EBITA ), % 6,8 7,2 5,4 6,6

Antal  anstä l lda medelta l , FTE 648 587 704 595

Kvartal 4 Perioden jan - dec

 

 

 

Affärsområde Finland 

Omsättning och orderingång Resultat och lönsamhet 
Omsättningen i fjärde kvartalet ökade 7,5 procent till 180 
(167) MSEK. Omsättningen för helåret ökade 10,8 procent 
till 598 (539) MSEK. 
    Orderingången uppgick till 123 (142) MSEK vilket primärt 
utgjordes av mindre installationsprojekt och 
serviceuppdrag. Orderstocken vid periodens slut uppgick till 
272 (344) MSEK. 

Det justerade rörelseresultatet (EBITA) i kvartalet uppgick 
till 7 (6) MSEK och för helåret till 12 (11) MSEK, vilket 
motsvarar en tillväxt på 10,8 procent jämfört med 
föregående år. Lönsamheten i fjärde kvartalet förbättrades 
något i och med att den justerade EBITA-marginalen steg till 
3,9 (3,5) procent. För helåret uppgick den justerade EBITA-
marginalen till 1,9 (2,0) procent.  

Nyckeltal
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning, SEKm 180 167 598 539

Ti l lväxt, % 7,5 21,1 10,8 9,6

Justerat rörelseresultat (EBITA), SEKm 7 6 12 11

Justerad rörelsemarginal  (EBITA ), % 3,9 3,5 1,9 2,0

Antal  anstä l lda medelta l , FTE 362 309 357 314

Kvartal 4 Perioden jan - dec
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag 

Belopp i SEKm 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 2 856 2 596 9 978 8 885

Kostnader för produktion -2 303 -2 096 -8 131 -7 186

Bruttoresultat 553 500 1 848 1 699

Försäljning- och administrationskostnader -571 -369 -1 595 -1 285

Rörelseresultat (EBIT) -18 131 252 414

Finansnetto -60 -81 -120 -193

Resultat före skatt -77 49 133 220

Skatt 26 -9 -54 -48

Periodens resultat -51 40 78 172

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till 

periodens resultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning 

av utländska verksamheter
11 11 11 11

Förändringar verkligt värde på säkringsreserv -6 -6 -

Skatt hänförlig till poster som kan omföras till 

årets resultat
1 1

6 11 6 11

Poster som inte kan omföras till periodens 

resultat

Omvärdering av förmånsbestämda 

pensionsplaner
-11 -49 -111 -49

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras 

till årets resultat
2 10 23 10

Övrigt totalresultat för perioden -9 -39 -88 -39

Periodens övriga totalresultat -3 -29 -82 -29

Periodens totalresultat -54 12 -4 144

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare: -54 12 -4 144

Periodens totalresultat -54 12 -4 144

Kvartal 4 Perioden jan - dec
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag 

Belopp i  SEKm 31-dec-2019 31-dec-2018

Goodwi l l 2 640 2 411

Nyttjanderätts ti l lgångar 693

Övriga  anläggningsti l lgångar 288 571

Summa anläggningstillgångar 3 621 2 982

Avtals ti l lgångar 441 408

Kundfordringar 1 410 1 315

Övriga  omsättningsti l lgångar 380 313

Likvida  medel 407 411

Summa omsättningstillgångar 2 638 2 447

Summa tillgångar 6 259 5 429

Eget kapital -803 238

Långfris tiga  skulder 3 502 2 416

Leas ingskulder 590 210

Summa långfristiga skulder 4 091 2 626

Leas ingskulder 186 81

Avta lsskulder 712 638

Leverantörsskulder 861 835

Övriga  kortfris tiga  skulder 1 211 1 010

Summa kortfristiga skulder 2 970 2 564

Summa skulder 7 062 5 191

Summa eget kapital och skulder 6 259 5 429  

Rapport över förändringar i eget kapital för 

koncernen i sammandrag

Belopp i  SEKm jan-dec 2019 jan-dec 2018

Eget kapita l  vid periodens  ingång 238 106

Övergång ti l l  IFRS 16 -45

Effekt av förvärv nytt moderbolag -992

Nyemiss ion 0

Periodens  tota lresultat -4 144

Utdelning -12

Eget kapital vid periodens utgång -803 238  
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Sammandrag av kassaflödesanalys för koncernen  

Belopp i SEKm 2019 2018 2019 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt -77 49 133 220

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 340 114 494 228

Betald skatt 5 1 -21 -48

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital
267 165 605 400

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 115 128 -121 115

Kassaflöde från den löpande verksamheten 383 293 484 516

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar -1 -14 -4 -27

Förvärv av dotterbolag och verksamheter -109 -42 -211 -63

Övrigt 0 -1 17 1

Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -111 -57 -197 -88

Finansieringverksamheten

Upptagna lån 2 591 1 700 2 591 1 700

Amortering låneskuld -2 717 -2 010 -2 717 -2 033

Amortering leasingskuld -43 -17 -170 -97

Lämnad utdelning -12 -12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -169 -338 -296 -442

Periodens kassaflöde 103 -102 -8 -14

Likvida medel vid periodens början 308 519 411 420

Omräkningsdifferens i likvida medel -4 -6 4 5

Likvida medel vid periodens slut 407 411 407 411

Kvartal 4 Perioden jan - dec
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Finansiell utveckling i moderbolaget 

Resultaträkning för moderbolaget i 

sammandrag

Belopp i SEKm 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 22 22

Försäljning- och administrationskostnader -31 -31

Rörelseresultat (EBIT) -9 -9

Finansnetto -5 0 -5 0

Resultat efter finansiella poster -14 0 -14 0

Bokslutsdispositioner 10 0 10 0

Resultat före skatt -4 0 -4 0

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -4 0 -4 0

Kvartal 4 Perioden jan - dec

 

 

Balansräkning för moderbolaget i 

sammandrag

Belopp i SEKm 31-dec-2019 31-dec-2018

Andelar i koncernföretag 5 081

Fordringar hos koncernföretag 1 616

Summa anläggningstillgångar 6 697

Fordringar hos koncernföretag 33

Likvida medel 18 0

Summa omsättningstillgångar 49 0

Total assets 6 748

Eget kapital 4 085 0

Summa långfristiga skulder 2 621

Övriga kortfristiga skulder 42

Total current liabilities 42

Total liabilities 2 663

Total equity and liabilities 6 748 0  

 

Rapport över förändringar i eget kapital för 

moderbolaget i sammandrag

Belopp i SEKm jan-dec 2019 jan-dec 2018

Eget kapital vid periodens ingång 0 0

Nyemission 0

Aktieägartillskott 4 089

Periodens resultat -4

Eget kapital vid periodens utgång 4 085 0  
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Beräkning av nyckeltal som inte har definierats enligt IFRS 

I delårsrapporten presenteras vissa finansiella mått som inte fullt ut definieras enligt IFRS. Assemblin anser att dessa mått 
ger värdefull information om bolagets utveckling, men de ska betraktas som ett komplement till de mått som definieras 
enligt IFRS. Assemblins definitioner av dessa mått kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp. Nedan 
följer en avstämning av dessa mått. För definitioner av nyckeltal, se sidan 23. 

 

Avstämning av nyckeltal
Belopp i  MSEK 2019 2018 2019 2018

Nettoskuld
Räntebärande skulder 3 337 1 993 3 337 1 993

Likvida  medel -407 -411 -407 -411

Nettoskuld 2 931 1 582 2 931 1 582

EBITA
Rörelseresultat (EBIT) -18 131 252 414

Av- och nedskrivningar immateriel la  anläggningsti l lgångar 7 2 18 3

EBITA -10 132 270 417

Justerat rörelseresultat (EBITA)
EBITA -10 132 270 417

Justeringar avseende poster av engångskaraktär 215 2 246 -16

Justerat rörelseresultat (EBITA) 204 135 516 401

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
Justerat rörelseresultat (EBITA) 204 135 516 401

Planenl iga  avskrivningar och nedskrivningar 93 24 243 88

IFRS 16 justeringar leas ing -70 -153

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 228 159 606 489

Fritt kassaflöde
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 228 159 606 489

Förändringar i  rörelsekapita l 115 128 -121 115

Justering för ej kassapåverkaden förändring i  rörelsekapita l 120 57 158 88

Nettoinvesteringar anläggningsti l lgångar -1 -14 -4 -27

Nettoinvesteringar leasade fordon -32 -39 -116 -136

Fritt kassaflöde 430 291 523 529

Kassagenering (%) 210% 216% 101% 132%

Kvartal 4 Perioden jan - de dec
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Noter 

1. Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.  

    Koncernens moderbolag har förändrats i samband med utgivandet av en obligation. Dock är de verkliga 

huvudmännen oförändrade därför tillämpas så kallad predecessor accounting retroaktivt. Därmed motsvaras det nya 

moderbolagets (Assemblin Financing AB (publ), org.nr 559077-5952) historiska koncernredovisning av dess 

företrädares (Assemblin Holding AB, org.nr 559025-2952) koncernredovisning.  
   För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper enligt övergångsreglerna i 
IFRS 16. 
    Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer, förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i 
övriga delar av delårsrapporten. 
    Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i 
enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Beskrivning av IFRS 16 och effekterna av övergången till denna standard 
framgår i sammandrag nedan. 
    Koncernen tillämpar IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling från och med 1 januari 2019. 
Tillämpningen av IFRIC 23 har inte gett några övergångseffekter.  

IFRS 16 Leasingavtal 
Per den 1 januari 2019 tillämpar Assemblin IFRS 16 Leasingavtal. Redovisningsstandarden ersätter IAS 17. Koncernen 
har valt den modifierade retroaktiva ansatsen som övergångsmetod vilket bland annat innebär att jämförelsesiffror 
för 2018 och tidigare perioder inte räknats om och att skillnaden mellan nyttjanderättstillgången och leasingskulden 
redovisas i eget kapital med justering för förskottsbetalade leasingavgifter per 2018-12-31. Vidare har koncernen valt 
att tillämpa valmöjligheterna i IFRS 16 att inte redovisa nyttjanderättstillgång och leasingskuld för avtal med 
leasingperiod om 12 månader eller kortare eller för tillgångar med ett lågt värde (50 000 kronor). Effekterna av IFRS 
16 redovisas på koncernnivå.  

Leasetagare 
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. 
Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens ursprungliga värde 
med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter. 
Nyttjanderättstillgången skrivs därefter av linjärt från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av den tillgångens 
nyttjandeperiod och leasingperiodens slut.  
    Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de framtida leasingavgifter som inte har betalts vid 
inledningsdatumet. Leasingavgifterna diskonteras med leasingavtalets marginella låneränta eller implicita ränta.  
    Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Leasingskulden omvärderas 
om de framtida leasingavgifterna förändras till följd av bland annat ändringar i ett index eller ett pris. När 
leasingskulden omvärderas på detta sätt görs en motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade 
värde.  
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Leasingavtal där koncernen är leasetagare 
Vid övergången till IFRS 16 har koncernen valt att tillämpa den modifierade retroaktiva ansatsen. Dess innebörd och 
effekter på koncernen beskrivs nedan. 
    Tidigare klassificerade koncernen leasingavtal som operationella eller finansiella leasingavtal baserat på huruvida 
leasingavtalet överförde de risker och förmåner som ett ägande av den underliggande tillgången medförde. Enligt 
IFRS 16 redovisar koncernen nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för de flesta leasingavtal, dvs. leasingavtalen 
ingår i rapport över finansiell ställning, undantagen från detta anges nedan. 

 

Leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal enligt IAS 17 

Vid övergången värderades leasingskulderna till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, diskonterade med 
koncernens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen (1 januari 2019). Nyttjanderättstillgången 
värderades till ett belopp som motsvarar leasingskulden, justerat för eventuella förutbetalda eller upplupna 
leasingavgifter. 

Koncernen har valt att tillämpa följande praktiska lösningar: 

 Tillämpat en diskonteringsränta baserad på koncernens finansieringskostnad på olika löptider. 

 Justerat nyttjanderättstillgången med ett belopp som redovisats som avsättning för operationella leasar som 
utgjort förlustkontrakt omedelbart före den första tillämpningsdagen som ett alternativ till att utföra en 
nedskrivningsöversyn. 

 Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder har inte redovisats för leasingavtal för vilka leasingperioden avslutas 
om 12 månader eller tidigare (korttidsleasingavtal).  

 Exkluderat initiala direkta utgifter från värderingen av nyttjanderättstillgången på den första tillämpningsdagen. 
 

Effekt på de finansiella rapporterna 

Vid övergången till IFRS 16 redovisade koncernen nyttjanderättstillgångar på 723 MSEK och leasingskulder på 760 
MSEK, varav 80 MSEK är kortfristiga leasingskulder. Skillnaden mellan tillgångar och skulder beror på omrubricering av 
förutbetalda leasingavgifter, vidare att nyttjanderätter redovisas utifrån att IFRS 16 hade tillämpats sedan avtalets 
början samt att nyttjanderättstillgångarna har reducerats med reserveringar för förlustkontrakt redovisade enligt IAS 
37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar omedelbart före övergången till IFRS 16 2018-12-31.  
    Vid värderingen av leasingskulden diskonterade koncernen leasingavgifterna till den marginella upplåningsräntan 
samt den implicita räntan per den 1 januari 2019. Räntan som använts vid diskontering av framtida flöden är i 
intervallet 1,7 - 4,8 procent beroende på kontraktets löptid. Tidigare finansiella leasingavtal har omrubricerats från 
Materiella anläggningstillgångar till Nyttjanderättstillgångar. 

De redovisade nyttjanderättstillgångarna är hänförliga till följande typer av tillgångar: 

Belopp i  SEKm 31-dec-19 1-jan-19
Hyreslokaler 336 408

Fordon 356 315

Summa nyttjanderättstillgångar 693 723  
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Jämförande siffror som om IAS 17 hade tillämpats även 2019 
 
Rapport över resultat och övrigt 

totalresultat för koncernen i 

sammandrag IFRS 16 IAS 17 IAS 17 IFRS16 IAS17 IAS17

Belopp i  SEKm okt-dec 2019 okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2019 jan-dec 2018

Nettoomsättning 2 856 2 856 2 596 9 978 9 978 8 885

Kostnader för produktion -2 303 -2 306 -2 096 -8 131 -8 141 -7 186

Bruttoresultat 553 550 500 1 848 1 838 1 699

Försäl jning- och administrationskostnader -571 -570 -369 -1 595 -1 598 -1 285

Rörelseresultat (EBIT) -18 -20 131 252 240 414

Finansnetto -60 -55 -81 -120 -101 -193

Resultat före skatt -77 -75 49 133 138 220

Skatt 26 26 -9 -54 -56 -48

Periodens resultat -51 -49 40 78 83 172  
 
 
 

Rapport över finansiell ställning för 

koncernen i sammandrag IFRS 16 IAS 17 IAS 17

Belopp i  SEKm 31-dec-19 31-dec-2019 31-dec-2018

Goodwi l l 2 640 2 640 2 411

Nyttjanderättstillångar - Fordon 356 331 291

Nyttjanderättstillångar - Fastigheter 336

Summa - nyttjanderätts ti l långar 693 331 291

Övriga  anläggningsti l lgångar 288 274 280

Summa anläggningstillgångar 3 621 3 245 2 982

Summa omsättningstillgångar 2 638 2 660 2 447

Summa tillgångar 6 259 5 905 5 416

Summa eget kapital -803 -753 238

Långfris tiga  skulder 3 502 3 533 2 403

Leas ingskulder 590 243 210

Summa långfristiga skulder 4 091 3 776 2 613

Leas ingskulder 186 89 81

Övriga  kortfris tiga  skulder 2 784 2 793 2 483

Summa kortfristiga skulder 4 543 4 454 4 036

Summa skulder 8 634 8 231 6 650

Summa eget kapital och skulder 6 259 5 905 5 416  
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Koncernens kassaflödesanalys i 

sammandrag IFRS 16 IAS 17 IAS 17

Belopp i SEKm jan-dec 2019 jan-dec 2019 jan-dec 2018

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 133 138 220

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 494 394 228

Betald skatt -21 -21 -48

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital
605 511 400

Förändring av rörelsekapitalet -121 -121 115

Kassaflöde från den löpande verksamheten 484 390 515

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar -4 -4 -27

Förvärv av dotterbolag och verksamheter -211 -211 -63

Övrigt 17 17 1

Summa kassaflöde från -197 -197 -88

Finansieringverksamheten

Upptagna lån 2 591 2 591 1 700

Amortering låneskuld -2 717 -2 717 -2 033

Amortering leasingskuld -170 -76 -97

Lämnad utdelning -12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -296 -202 -442

Periodens kassaflöde -8 -8 -14

Likvida medel vid periodens början 411 411 420

Omräkningsdifferens i likvida medel 4 4 5

Likvida medel vid periodens slut 407 407 411   



Kvartalsrapport januari – december 2019 Assemblin Financing AB 

 

   
  20 / 24 
 

2. Jämförelsestörande poster 
Under fjärde kvartalet har koncernen redovisat 215 MSEK (31 MSEK per den 30 september 2019 och 2 MSEK fjärde 
kvartalet 2018) som jämförelsestörande poster hänförliga till förvärv, integrations- och omstruktureringskostnader 
samt andra poster av engångskaraktär.  

 
3. Förvärv av rörelse 

Assemblin har under perioden januari-december 2019 genomfört följande förvärv: 

Förvärvad enhet
Land Art Tidpunkt

Andel av 

röster

Antal 

anställd

a

Beräknad års-

omsättning i 

MSEK
Värmesvets  Entreprendad i  Es löv AB Sverige Bolag Mars 100% 44 90

Norrlands  Industrimontage AB Sverige Bolag Januari 100% 40 50

Industri  och Värmemontage Werme AB Sverige Bolag Juni 100% 38 75

KP Svets  & Smide AB Sverige Bolag Juni 100% 15 25

Bygg og Varme Norge Inkråm Oktober - 1 2

Suomen Kylmäpiste Finland Inkråm Oktober - 3 10

Hagen Holding AS (Arve Hagen AS) Norge Bolag November 100% 43 100

Hagen Holding AS (Gjövik Värme og Sanitär AS) Norge Bolag November 100% 55 132

Hagen Holding AS (Ramsöy AS) Norge Bolag November 100% 12 28

Förvärvet, Hagen Holding AS har bytt namn till Assemblin Innlandet AS.  
 

Effekter av förvärv 2019  

Assemblin slutförde under perioden januari till december nio förvärv. Fem förvärv skedde under kvartalsperioden. 
Maximalt (ej diskonterat belopp) som kan komma att utbetalas till tidigare ägare uppgår till 29 MSEK varav 29 MSEK 
avser förvärv 2019. Köpeskillingarna förfaller till betalning inom ett till tre år.  

Den goodwill om 211 MSEK kronor som uppstått genom förvärven är främst hänförlig till personalstyrkan. 
Förvärvsanalyser avseende förvärvade bolag 2019 är preliminära då kort tid förflutet sedan förvärven skedde. Dessa 
förvärv anses var och en för sig eller tillsammans inte vara väsentliga. 
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Tillgångar och skulder ingående i förvärv

Imateriel la  anläggningsti l lgångar 0

Materiel la  anläggningsti l lgångar 11

Övriga  anläggningsti l lgångar 14

Kundfordringar 65

Avtals ti l lgångar 18

Övriga  omsättningsti l lgångar 57

Avsättningar -7

Långfris tiga  skulder -19

Leverantörsskulder -24

Avtalsskulder -6

Kortfris tiga  skulder -77

Orderstock 25

Uppskjuten skatt på  övervärden -3

Netto identi fierbara  ti l lgångar och skulder 54

Koncerngoodwill 211

Köpeski l l ing 264

Likvida  medel , förvärvad 32

Nettoeffekt på likvida medel 232

Kontant reglerad köpeski l l ing 236

Skuldförd ti l läggsköpeski l l ing 29

Köpeskilling 266

Verkligt värde redovisat i  

koncernen, MSEK per Q3

 

Förvärv efter rapportperiodens utgång 
Assemblin har gjort ett förvärv efter periodens utgång. Den 15 januari offentliggjordes förvärvet av Projektuppdrag AB. 

Bolaget är baserat i Malmö och bedriver konsultverksamhet  med åtta anställda.  

 

4. Finansiella tillgångar 
Aktieinnehav av Elajo redovisas till verkligt värde. Aktierna klassificeras som nivå 3 tillgång eftersom de inte är noterade 
på reglerad marknad och det inte har gjorts några observerbara transaktioner i bolaget i närtid. Verkligt värde per den 31 
december 2019 uppgår till 30 MSEK och vid ingången av året uppgick verkligt värde till 30 MSEK.  
    Verkliga värden på koncernens långfristiga tillgångar och skulder skiljer sig inte väsentligt från redovisade värden.  

 
5. Långfristiga skulder 

I långfristiga skulder ingår posten avsättningar till pensioner om 727 MSEK (576 MSEK per 31 december 2018). Sedan 
årsskiftet 31 december 2018 har det skett en väsentlig sänkning i marknadsräntorna vilket gör att antagandet om 
diskonteringsräntan för förmånsbestämda förpliktelser har sänkts från 2,40 procent per 31 december 2018 till 1,40 
procent per 31 december 2019. Till följd därav har en aktuariell förlust om 111 MSEK redovisats i övrigt totalresultat 
under helårsperioden. Den största delen av förändringen av diskonteringsräntan har belastat tredje kvartalet (100 MSEK). 
Hänförligt till detta har en uppskjuten skatt om 23 MSEK redovisats i övrigt totalresultat under helårsperioden.  
   I december utfärdade Assemblin en obligation (senior secured notes) om totalt 250 MEUR med en kvartalsvis kupong 
om 5 procent. Alla framtida betalningar och kommande kuponger har säkrats i SEK.  
 

6. Händelser efter balansdagen 
Obligationen som utfärdades i december 2019 noterades på TISE (CI) i februari 2020. Det enda förvärvet efter 
balansdagen är det ovan nämnda förvärvet av Projektuppdrag Syd AB.
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                        Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Stockholm den 21 februari 2020 

För styrelsen i Assemblin Holding AB 

Mats Johansson 

Vd och koncernchef 

 

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 

Inbjudan till investerarpresentation 

Den 21 februari klockan 11:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under fjärde kvartalet genom  
en webcast. För att delta I webcasten kan du registrera dig via denna länk: https://event.on24.com/wcc/r/2179786/2C37
4A3CC46BFFAB1023A3FEE97853DF.  

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +45 35445577 (Denmark), +358 981710310  
(Finland), +33 170750711 (Frankrike), +44 3333000804 (UK) eller annat internationellt telefonnummer i länken http://eve
nts.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TOLL_Events_International_Access_List.pdf, och använd PIN-koden 28795296# (alla  
deltagare).   

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.assemblin.
com under investerar-fliken (särskilt lösenord krävs) efter mötet. För att få tillgång till denna sida, vänligen kontakta  
kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48). 

Kommande rapporttillfällen  

 

Årsredovisning 2019    13 maj 2020 

Delårsrapport januari – mars 2020  13 maj 2020 

Delårsrapport  januari – juni 2020  17 juli 2020 

Delårsrapport  januari – september 2020  5 november 2020 

Delårsrapport januari – december 2020  februari 2021 
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Definitioner  

Finansiella definitioner  
Förvärvad tillväxt  Nettoomsättning från enheter förvärvade under 
perioden samt föregående period med avdrag för nettoomsättning 
från enheter förvärvade föregående period delat med 
nettoomsättning för motsvarande period föregående år. 
 
Justerat rörelseresultat (EBITA)  Resultat innan skatt, finansnetto och 
av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar justerat för 
jämförelse störande poster. Justerat rörelseresultat (EBITA) förbättrar 
jämförelsen över tid genom att poster av engångskaraktär exkluderas.  
 
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  EBITA före 
planenliga avskrivningar och nedskrivningar justerat för jämförelse 
störande poster. Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
förbättrar jämförelsen över tid genom att poster av engångskaraktär 
exkluderas.  
 
Justerad rörelsemarginal (EBITA %)  Resultat innan skatt, finansnetto 
och av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar justerat för 
jämförelsestörande poster delat med nettoomsättning. Justerad 
rörelsemarginal (EBITA %) exkluderar effekten av poster av 
engångskaraktär och förbättrar därmed möjligheten till jämförelser 
över tid.  
 
Medelantal anställda (FTE)  Genomsnittligt antal anställda under 
perioden med hänsyn taget för hel- eller deltidsanställning. 
 
Kassagenering, % Fritt kassaflöde delat med justerat rörelseresultat 
(EBITA). Kassagenering visar hur stor del av resultatet som omvandlas 
till likvida medel. 
 
Fritt kassaflöde Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
med tillägg eller avdrag för förändring i rörelsekapital justerat för icke-
kassaflödespåverkande poster med avdrag för nettoinvesteringar i 
anläggningstillgångar samt nettoinvesteringar i bil-leasing under 
IAS17. Fritt kassaflöde visar kassaflöde innan kostnader kopplade till 
jämförelsestörande poster och kapitalstruktur, t ex skatt, 
finansieringsaktiviteter och förvärv.  
 
Jämförelsestörande poster  Främst kostnader för förvärv och 
integrationer av förvärv samt mer omfattande 
omstruktureringsprogram och nyetableringar. Dessa är oregelbundna 
och försvårar därmed jämförelse över tid.  
 
Nettoomsättning  Omsättning bokförd enligt koncernens 
redovisningsprinciper som beskrivna i not 1 i Assemblins 
årsredovisning för 2018. 
 
Nettoskuld  Räntebärande skulder, exklusive pensionsskulder, med 
avdrag för likvida medel vid periodens slut. Nyckeltalet är ett mått för 
att visa koncernen totala räntebärande skuldsättning. 
 
 
 

Organisk tillväxt  Tillväxt inklusive valutaeffekt med avdrag för 
förvärvad tillväxt. 
 
Orderingång  Värdet av mottagna projekt och förändringar i befintliga 
projekt i aktuell period. 
 
Orderstock  Värdet av samtliga projekts återstående ej upparbetat 
produktionsvärde vid periodens slut. 
 
Rörelsekapital  Summa omsättningstillgångar reducerat med likvida 
medel minus summa kortfristiga skulder reducerad med kortfristiga 
avsättningar och kortfristiga räntebärande skulder. Nyckeltalet visar 
hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamten och kan sättas i 
relation omsättning för att visa hur effektivt bundet rörelsekapital 
används.  
 
EBITA  Resultat innan skatt, finansnetto och av- och nedskrivningar på 
immateriella tillgångar. EBITA används som huvudsakligt 
resultatnyckeltal i den operativa uppföljningen i koncernen. 
 
EBITA-marginal  Resultat innan skatt, finansnetto och av- och 
nedskrivningar på immateriella tillgångar delat med nettoomsättning. 
 
Rörelseresultat (EBIT)  Resultat innan skatt och finansnetto. 
 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  EBITA före planenliga 
avskrivningar och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen 
betraktar som relevant för en inverterare som vill förstå 
resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar.  
 
Tillväxt  Förändringen av nettoomsättningen i perioden delat med 
nettoomsättning motsvarande period föregående år (inklusive 
valutaeffekter). 
 
Vinstmarginal  Periodens resultat delat med nettoomsättningen för 
perioden. 

 

Övriga definitioner 
 
Entreprenaduppdrag/Projektuppdrag  Ny- och ombyggnation av 
tekniska system i byggnader, anläggningar och infrastruktur. 
 
Serviceuppdrag  Underhåll- och driftsarbete inklusive 
underhållsrelaterade ombyggnationer av tekniska system i byggnader, 
anläggningar och infrastruktur. 
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