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ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 

Fördubblat rörelseresultat  
Fjärde kvartalet 2007 

 

Nettoomsättningen uppgick till 1 118 (973) MSEK 

 

Rörelseresultatet uppgick till 108 (57) MSEK 

 

Resultatet efter skatt uppgick till 68 (47) MSEK 

 

Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3:95 (2:87) kronor  

Helåret 2007 

 

Nettoomsättningen uppgick till 3 862 (3 114) MSEK 

 

Rörelseresultatet uppgick till 332 (168) MSEK 

 

Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 331 (148,3) 

 

Resultatet efter skatt uppgick till 220 (108) MSEK 

 

Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 13:15 (7:38) kronor  

Förslag till utdelning 

 

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2007 på 6:50 (3:00) kronor/aktie  

Kommentar av VD Jonas Wiström  

ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet. I fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 
9,6 (5,9) procent. För helåret var rörelsemarginalen 8,6 (4,8) procent. Marginalen 2007 
blev därmed ÅFs bästa hittills.  

Tillväxten för helåret var 24 procent och överträffar vår målsättning för att infria visionen 
om en omsättning på minst 5 miljarder kronor år 2010. Den organiska tillväxten uppgick 
till 11 procent och ÅFs varumärke fortsätter att attrahera de bästa konsulterna.   

De flesta divisionerna nådde en rörelsemarginal på eller över 10 procent i fjärde kvartalet.   

Resultatförbättringen har sin förklaring i en fortsatt stark konjunktur och nya framsteg på 
marknaden. ÅF fortsätter att vinna marknadsandelar  inte minst internationellt. Fjolårets 
förvärv av energikonsultföretaget ÅF-Colenco med huvudkontor i Schweiz och uppdrag i 
över 40 länder, har på flera sätt bidragit positivt till ÅFs utveckling.   

ÅF har i dag över 900 medarbetare utanför Sverige vilket är ett femfaldigande på fem år.   

Den osäkerhet om konjunkturen som föreligger har hittills inte påverkat efterfrågan på 
våra tjänster. Hittills ser vi inga tecken på avmattning.    

http://www.af.se
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Omsättning och resultat  

Nettoomsättningen uppgick till 3 862 (3 114) MSEK, en ökning med 24 procent. För 
fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 118 (973) MSEK.   

Rörelseresultatet uppgick till 332 (168) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,6 (5,4) procent.   

Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet 2006 påverkades 
positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende försäljningen av PX Business Solutions. 
Förra året var rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 148 MSEK och 
rörelsemarginalen var 4,8 procent.  

För fjärde kvartalet var rörelseresultatet 108 (57) MSEK och rörelsemarginalen var 9,6 
(5,9) procent.   

Debiteringsgraden uppgick till 75 (73) procent. För det fjärde kvartalet uppgick 
debiteringsgraden till 75 (74) procent.   

Resultatet efter skatt uppgick till 220 (108) MSEK. För det fjärde kvartalet uppgick 
resultatet efter skatt till 68 (47) MSEK.   

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 13:15 (7:38) kronor. För det fjärde 
kvartalet var vinsten per aktie, före utspädning, 3:95 (2:87) kronor.   

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, samt väsentliga händelser efter 
balansdagens utgång  

Som ett resultat av det andra konverteringstillfället i ÅFs personalkonvertibel 2005/2008 
har 42 699 B-aktier nyemitterats. Därmed har 566 307 aktier nyemitteras inom ramen för 
personalkonvertibel 2005/2008 - av totalt möjliga 660 644 aktier. Det nya antalet aktier i 
ÅF uppgår till 16 935 233, varav 804 438 är A-aktier och 16 130 795 är B-aktier.   

ÅF vann ett avtal avseende tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av ett nytt gaseldat 
kraftverk i Sisak, Kroatien. Avtalet avser konsulttjänster för design- och tillverkningfasen 
samt övervakning under uppbyggnaden och idrifttagandet av kraftverket (230 MW). För 
ÅF var ordern värd 3,4 miljoner Euro.  

ÅF vann ett avtal avseende tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av ett nytt gaseldat 
kraftverk i Cikarang, Indonesien. Avtalet innefattar konsult- och projektstyrningstjänster 
för design- och tillverkningfasen samt övervakning under uppbyggnaden av idrifttagande 
av kraftverket (360MW). För ÅF var ordern värd 3 miljoner Euro.         
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Status i divisionerna    

Engineering     Rörelsemarginal 4kv: 10,3% (8,6%)       
Rörelsemarginal 12 mån: 9,5% (8,8%)  

Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell IT och mekanik 
och är marknadsledande i Norden.   

Marknaden var fortsatt stark under fjärde kvartalet med bra sysselsättning på de flesta 
enheter.    

Bildandet av ett kompetenscentrum inom papper och massa slog väl ut och ledde till nya 
uppdrag under perioden, bland annat tillsammans med division Process.   

Kompetenscentra är ett sätt att samla divisionens unika kompetens inom ett specifikt 
område, vilket innebär att man kan genomföra stora projekt kostnadseffektivt även på 
mindre orter. Ytterligare kompetenscentra kommer att etableras under året.  

Engineering fick i fjärde kvartalet ett större uppdrag av ett danskt läkemedelsföretag i 
samband med ombyggnaden av en produktionsanläggning. Uppdraget rör design och 
implementering av mjukvara, ombyggnation av processutrustning inklusive test samt 
verifiering.   

Vidare fick divisionen två patent godkända i Finland avseende en egenutvecklad metod, 
kallad Balance+, som är ett styrsystem för pannor som använder olika sorters biobränsle.   

Infrastruktur     Rörelsemarginal 4kv: 10,2% (9,0%)       
Rörelsemarginal 12 mån: 9,9% (8,1%)  

Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom affärsområdena: 
kommunikation & underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad, elkraft och ljud & 
vibrationer.    

Marknaden var oförändrat god inom samtliga affärsområden. Många uppdrag inom tunga 
investerings- och infrastrukturområden som elkraft, väg- och järnväg gör att divisionen är 
engagerade i ett flertal mångåriga projekt. Det höga oljepriset och ökade miljökrav bidrar 
till ett växande intresse för framtida kollektivtrafik- och transportfrågor, vilket resulterat i 
ett antal intressanta projekt.   

Det största affärsområdet, Installation, med 500 medarbetare i Sverige och Norge, drar 
nytta av en stark fastighets- och byggmarknad. Ett stort utbud inom energibesparingar i 
fastigheter ligger rätt i tiden med en synnerligen stor efterfrågan på energideklarationer. 
Division Infrastruktur är ackrediterad att genomföra energideklarationer.  

 

Bland nya uppdrag i fjärde kvartalet kan nämnas ett uppdrag inom vattenkraft åt ett 
ledande svenskt energiföretag. På uppdrag av TDC Song så genomförs en tele- och 
kapacitetsoptimering av näten samtidigt som transmissionsplanering görs för Telenor.  
Vidare fick affärsområde Ljud & Vibrationer i uppdrag att genomföra en buller- och 
vibrationsutredning för den nya Nationalarenan i Solna, Stockholm.   
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Kontroll     Rörelsemarginal 4kv: 16,7 % (5,2%)       

Rörelsemarginal 12 mån: 15,3% (9,7%)  

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och 
certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.  

Den normalt säsongsmässiga avmattningen under fjärde kvartalet för division Kontroll 
var mindre i år än tidigare år. Det råder brist på erfarna provningstekniker och 
besiktningsmän, såväl i Sverige som i grannländerna, vilket bidrog till detta.   

För att bättre ta tillvara nya tillväxtområden och tydligare profilera specialisttjänsterna 
inom division Kontroll, bildades det nya affärsområdet Projekt och Nya Marknader i 
fjärde kvartalet.    

Bland nya order märks en omfattande provning av gas- och ångturbinanläggningar på 
uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery. Uppdragen kommer att utföras både 
nationellt och internationellt under 2008.  

Under inledningen av 2008 har Kontroll dessutom fått i uppdrag att genomföra så kallad 
schemagranskning, konstruktions-, tillverknings- och montagekontroll samt besiktning i 
samband med att Perstorpgruppen anlägger en ny fabrik i Stenungsund.   

Process      Rörelsemarginal 4kv: 8,8% (2,1%)       
Rörelsemarginal 12 mån: 6,9% (0,9%)  

Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen 
har en världsledande ställning inom delar av massa- och pappersindustrin samt inom 
energisektorn.    

Efterfrågan inom samtliga energiområden var fortsatt stark under fjärde kvartalet. Inom 
skogsindustrin fortsatte efterfrågan att vara fortsatt hög på kemiska massaprojekt där ÅF 
har en världsledande ställning.  

En strejk som drabbade större teknikkonsultföretag i Finland påverkade sysselsättningen 
negativt under cirka två veckor.   

Till de större order som divisionen vann hör tekniska konsulttjänster vid uppförandet av 
ett gaseldat kraftverk i kroatiska Sisak på uppdrag av det statliga energiföretaget HEP.   

Ett annat uppdrag avser projektering och projektledning vid ett vattenkraftverk i Indien. 
Detta uppdrag vanns av det i fjol förvärvade energikonsultföretaget ÅF-Colenco.   

Under inledningen av 2008 fick divisionen även ett större uppdrag av den indonesiska 
kraftproducenten PT Cikarang Listrondo, som ska bygga ett gaseldat kraftverk. Avtalet 
omfattar konsult- och projektstyrningstjänster för design- och tillverkningsfasen, samt 
övervakning under uppbyggnad och driftssättning.      
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System      Rörelsemarginal 4kv: 9,8% (6,0%)       

Rörelsemarginal 12 mån: 8,4% (5,5%)  

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT.  

Marknaden för tjänster inom IT och produktutveckling var fortsatt stark under det fjärde 
kvartalet.  

En trend är att kunderna alltmer efterfrågar miljökompetens i sin produktutveckling. För 
att möta detta behov har divisionen etablerat EcoDesign Center, ett nätverk där kunderna 
erbjuds ta del av divisionens kompetens i kombination med ÅFs totala miljökompetens.  

Satsningarna i Göteborg och Öresund uppvisade fortsatt god tillväxt under lönsamhet.   

Till nya uppdrag i fjärde kvartalet hör utveckling av en ny generation testsystem för en 
världsledande telekomleverantör för användning vid kundens FoU-centra internationellt.   

Sony Ericsson gjorde tilläggsbeställningar avseende utvecklingsarbete inom multimedia.  
Och för Volvohandlarnas Utvecklingsbolag fick divisionen i uppdrag att ta fram ett nytt 
affärssystem för försäljning och service av Volvo personbilar.  

Kassaflöde och finansiell ställning   

Kassaflödet uppgick till 53 (15) MSEK. Före utdelning och upptagande och amortering 
av lån uppgick kassaflödet till 85 (-156) MSEK.  

För fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till 177 (86) MSEK.  

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 310 (257) MSEK.  

Eget kapital per aktie uppgick till 79,28 kronor och soliditeten var 47,9 procent. Vid 
årsskiftet 2006/2007 var det egna kapitalet per aktie 67,06 kronor och soliditeten 47,5 
procent.  

Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid 
utgången av december till 88 (97) MSEK.  

Investeringar 

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 45 (40) MSEK för perioden 
januari-december 2007. 

Moderbolaget 

Moderbolagets omsättning uppgick till 197 (188) MSEK och resultatet efter finansnetto 
uppgick till -25 (1) MSEK.    
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Redovisningsprinciper 

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, 
Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande 
standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 
kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ). Moderbolaget 
tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06, vilket innebär att moderbolaget 
i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS 
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till 
den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, 
förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska 
beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, 
ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i ÅFs årsredovisning på sidorna 36-
38 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.  

Aktien 

Aktiekursen för ÅF var 169 kronor vid rapportperiodens utgång vilket ger en uppgång 
med 17 procent under 2007. Stockholmsbörsens OMXSPI-index sjönk med 6 procent 
under samma tidsperiod.   

Utdelning  

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2007 på 6:50 (3:00) kronor/aktie.   

Datum för ekonomisk information 2008  

Delårsrapport januari-mars 2008 

 

23 april 

Delårsrapport januari-juni 2008 

 

25 juli 

Delårsrapport januari-september 2008 

 

23 oktober    

Bolagsstämma (Årsstämma) 

Bolagsstämman äger rum den 23 april klockan 17.00 på ÅFs HK, Fleminggatan 7, 
Stockholm. Formell kallelse sker genom en annons i rikstäckande dagstidning.  
Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 skickas med post till aktieägare som anmält 
intresse till ÅFs informationsavdelning, och finns tillgänglig på ÅFs huvudkontor och 
hemsida (www.afconsult.com) från och med den 31 mars.    

Stockholm den 19 februari 2008, AB Ångpanneföreningen (publ) 
Jonas Wiström, Verkställande Direktör    

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

http://www.afconsult.com


 
2008-02-19 7

      
KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK)

Okt-Dec Okt-Dec Helår Helår
2007 2006 2007 2006

Nettoomsätting 1 118,3 973 ,3 3 861,6 3 113,6
Övriga rörelseintäkter 0,2 0 ,5 0,7 20,0

Rörelsens intäkter 1 118,5 973 ,8 3 862,3 3 133,6
Personalkostnader -636,3 -569 ,8 -2 310,2 -1 915,4
Övriga kostnader -362,5 -328 ,8 -1 175,6 -995,5
Avskrivningar -13,0 -19 ,9 -48,8 -58,1
Andel i intresseföretags resultat 1,3 1 ,7 4,1 3,8

Rörelseresultat 107,9 57 ,1 331,9 168,3
Finansnetto -5,7 -0 ,8 -9,8 -10,4

Resultat efter finansnetto 102,2 56 ,3 322,1 157,9
Skatt -34,2 -9 ,6 -102,1 -50,1

Resultat efter skatt 68,0 46 ,7 220,0 107,8

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 66,7 46 ,7 217,5 107,6
Minoritetsintresse 1,3 0 ,0 2,5 0,2
Resultat efter skatt 68,0 46 ,7 220,0 107,8 

Rörelsemarginal, % 9,6 5 ,9 8,6 5,4
Vinstmarginal, % 9,1 5 ,8 8,3 5,0
Rörelsemarginal exkl. övriga rörelseintäkter, % 9,6 5 ,8 8,6 4,8
Vinstmarginal exkl. övriga rörelseintäkter, % 9,1 5 ,7 8,3 4,4 

Debiteringsgrad, % 75,1 74 ,1 75,1 72,9
Resultat per aktie före utspädning, kr 3,95 2,87 13,15 7,38
Resultat per aktie efter utspädning, kr*) 3,88 2,78 13,11 7,16 

Antal utestående aktier 16 935 233 16 277 975 16 935 233 16 277 975
Antal utestående aktier i genomsnitt**) 16 905 390 16 277 975 16 543 598 14 587 519

*) Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 17.029 .570.
**) I september 2006 genomfördes en nyemission. På grund av fondemissionsinslaget har 
aktieinnehavet före nyemissionen omräknats med en justeringsfaktor om 1.074661.

KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK)
31-dec 31-dec

2007 2006
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 083,7 852,9
Materiella tillgångar 210,7 103,3
Finansiella tillgångar 25,8 40,8

Summa Anläggningstillgångar 1 320,2 997,1
Omsättningstillgångar 0,0

Kortfristiga fordringar 1 165,0 1 045,7
Likvida medel 310,4 257,5

Summa Omsättningstillgångar 1 475,4 1 303,1
Summa Tillgångar 2 795,6 2 300,2

Eget kap ital och Skulder 
Eget Kapital

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 334,9 1 091,5
Hänförligt till minoriteten 4,2 0,0

Summa Eget Kapital 1 339,2 1 091,5
Långfristiga skulder

Avsättningar 89,7 96,7
Långfristiga skulder 185,9 118,1

Summa Långfristiga skulder 275,7 214,8
Kortfristiga skulder 

Avsättningar 9,6 1,3
Kortfristiga skulder 1 171,1 992,5

Summa Kortfristiga skulder 1 180,7 993,9
Summa Eget kapital och skulder 1) 2 795,6 2 300,2
1) varav räntebärande skulder 398,0 354,8

Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser är väsentligen de samma som vid årsbokslutet 2006 
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KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Helår Helår

2007 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 317,7 114,5
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -4,5 6,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -228,5 -564,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -31,8 458,9 

Periodens kassaflöde 52,9 15,5

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) Helår Helår
2007 2006

Eget kapital vid periodens ingång 1 091,5 581,2
Förändring av omräkningsreserv 14,6 -8,8
Förändring av verklig värdereserv 0,0 -0,9
Förändring av säkringsreserv -0,3 0,1
Aktuariella vinster/förluster vid beräkning av - -
pensionsåtagande -3 0,3
Skatt hänförlig till poster som redovisats - -
direkt mot eget kapital 1 0,1 

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt  
mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare 12,4 -9,1 

Periodens resultat 220,0 107,8 

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner   
med bolagets ägare 232,4 98,7 

Lämnad utdelning -48,8 -30,4
Nyemission 62,2 442,8
Minoriteten i förvärvat dotterbolag 1,8 -0,8
Udelningar till minoriteten -1,1 - 

Eget kapital vid periodens slut 1 339,2 1 091,5 

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 1 334,9 1 091,5
Minoritetsintresse 4,2 -
Totalt 1 339,2 1 091,5 

NYCKELTAL Helår Helår
2007 2006 

Avkastning på eget kapital, % (helår) 18,1 12,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 23,4 17,5
Soliditet, % 47,9 47,5
Eget kapital per aktie, kr 79,28 67,06
Antal årsanställda exklusive intresseföretag 3 623 3 167 
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K V A R TA LS V I S U TV E C K LI N G

K v 1 K v2 K v3 K v4 K v 1 K v 2 K v3 K v4
Rö re ls ens in täk ter (M S E K ) 541,8 570,3 460,0 587 ,5 58 3,4 633,7 465,7 58 6,5
Rö re ls eresu ltat (M E SK ) 19,5 24 ,4 8,4 -15 ,8 25,3 37 ,2 1 4,4 14 9,6
Rö re ls em argina l, % 3,6% 4,3% 1,8% -2,7 % 4,3% 5,9% 3,1% 25,5%
A ntal arbetsda gar 65 60 65 63 62 62 65 64
A ntal årsm edarbetare 2 167 2 379 2 43 1 2 470 2 576 2 588 2 559 2 538

K v 1 K v 2 K v 3 K v 4 K v 1 K v 2 K v 3 K v 4
Rö re ls ens in täk ter (M S E K ) 642,0 771,0 746,7 973 ,8 93 2,4 967,5 844,0 1 118 ,5
Rö re ls eresu ltat (M E SK ) 44,0 30 ,3 36,9 57,1 74,3 84 ,7 6 5,0 10 7,9
Rö re ls em argina l, % 6,9% 3,9% 4,9% 5,9% 8,0% 8,8% 7,7% 9,6%
A ntal arbetsda gar 64 59 65 63 64 59 65 62
A ntal årsm edarbetare 2 563 2 848 3 04 6 3 167 3 531 3 520 3 675 3 761

2004 2005

2006 2007

 

E K O N O M I SK IN FO R M A T IO N PE R D IV I SI O N

(M S E K )

O kt-D e c O kt-D ec H elå r H elår
R ör elsen s in tä kter 2007 2 00 6 200 7 2 00 6

E ng in eer in g * ) 293 ,8 25 2 ,4 1 11 0 ,2 60 2 ,3
In f ra struk tu r 351 ,3 29 8 ,7 1 20 7 ,6 99 4 ,0
K o n tro ll 75 ,4 5 6 ,1 26 9 ,9 21 5 ,6
P roce ss 305 ,2 30 7 ,5 97 4 ,7 1 09 2 ,2
S yste m 129 ,0 10 1 ,0 43 3 ,0 30 8 ,8
Ö v rig t / E lim iner inga r -36 ,3 -4 1 ,9 -13 3 ,0 -7 9 ,2

S u m m a 1 118 ,5 97 3 ,8 3 86 2 ,3 3 13 3 ,6

O kt-D e c O kt-D ec H elå r H elår
R ör elser esu lta t 2007 2 00 6 200 7 2 00 6

E ng in eer in g * ) 30 ,1 2 1 ,8 10 5 ,6 5 3 ,0
In f ra struk tu r 36 ,0 2 6 ,8 11 9 ,4 8 0 ,1
K o n tro ll 12 ,6 2 ,9 4 1 ,4 2 0 ,9
P roce ss 26 ,7 6 ,4 6 7 ,5 9 ,8
S yste m 12 ,7 6 ,1 3 6 ,5 1 7 ,0
Ö v rig t / E lim iner inga r -10 ,2 -6 ,9 -3 8 ,5 -1 2 ,5

S u m m a 107 ,9 5 7 ,1 33 1 ,9 16 8 ,3

O kt-D e c O kt-D ec H elå r H elår
R ör elsem arg in a l 2007 2 00 6 200 7 2 00 6

E ng in eer in g * ) 1 0 ,3 % 8,6% 9,5 % 8,8%
Inf ra struk tu r 1 0 ,2 % 9,0% 9,9 % 8,1%
K o ntro ll 1 6 ,7 % 5,2% 15 ,3 % 9,7%
P roce ss 8 ,8 % 2,1% 6,9 % 0,9%
S yste m 9 ,8 % 6,0% 8,4 % 5,5%
Ö v rig t / E lim iner inga r

S u m m a 9,6% 5,9 % 8,6% 5,4 %

*) B enim a b o lagen ko n so lid e rad es i Å F-k on ce rn en f r ån o ch m ed 2 00 6 -0 5 -01 . I s am b an d m ed förvä rv e t

av B en im a bo lag en g eno m fö rdes en o m s truk tu re r ing in n eb äran d e a t t de la r av di vis ion P ro cess s log s ih o p 

m ed d en fö rv ä rvad e v erk sam h e ten o ch sk ap ade d en ny a di vis io nen E ng in eeri ng .    
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (MSEK)

Okt-Dec Okt-Dec Helår Helår
2007 2006 2007 2006

Nettoomsätting 0 43 142 141
Övriga rörelseintäkter 53 0 55 47

Rörelsens intäkter 53 43 197 188
Personalkostnader -19 -12 -56 -58
Övriga kostnader -47 -33 -175 -134
Avskrivningar -1 -2 -4 -7

Rörelseresultat -14 -4 -38 -11
Finansnetto 5 -1 13 12

Resultat efter finansnetto -9 -5 -25 1
Bokslutsdispositioner 84  - 84 -19

Resultat före skatt 75 -5 59 -18
Skatt -22 2 -17 12

Resultat efter skatt 53 -3 42 -6 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (MSEK)
31-dec 31-dec

2007 2006
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 998 758
Materiella tillgångar 15 20
Finansiella tillgångar 4  - 

Summa Anläggningstillgångar 1 017 778
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 722 598
Likvida medel 2 102

Summa Omsättningstillgångar 724 700
Summa Tillgångar 1 741 1 478

Eget kapital och Skulder
Eget Kapital

Aktiekapital 169 163
Reservfond 103 47
Balanserat resultat 943 809
Årets resultat 42 -6

Summa Eget Kapital 1 257 1 013
Obeskattade reserver 2 85

Långfristiga skulder
Avsättningar 32 36
Långfristiga skulder 8 55

Summa Långfristiga skulder 40 91
Kortfristiga skulder 

Avsättningar 9  - 
Kortfristiga skulder 433 289

Summa Kortfristiga skulder 442 289
Summa Eget Kapital och Skulder 1 741 1 478

Moderbolaget redovisar för helåret ett resultat efter skatt på 42 MSEK. I resultatet ingår upplösning 
av periodiseringsfonder med 84 MSEK.
Under första halvåret lämnades utdelning till bolagets aktieägare med 48,8 MSEK (3 Kr/aktie).  
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FÖRVÄRVADE FÖRETAGS NETTOTILLGÅNGAR VID FÖRVÄRVSTIDPUNKTEN(MSEK)

Colenco Övriga Summa
bolag Förvärv.    

bolag

Förvärvstidpunkt 2007-07-01 Jan-Dec

Immateriella anläggningstillgångar - 0,4 0,4
Materiella anläggningstillgångar 83,6 2,1 85,7
Kundfordringar och övriga fordringar 77,1 24,0 101,1
Likvida medel 95,0 18,6 113,6
Levererantörsskulder och övriga skulder -95,0 -28,8 -123,8

Netto identifierbara tillgångar och skulder 160,7 16,3 177,0

Koncerngoodwill (preliminär beräkning) 207,4 35,9 243,3
Verkligt värde justering immateriella tillgångar 6,0 1,3 7,3
Verkligt värde justering materiella anläggningstillgångarbyggnad, mark 24,7 - 24,7
Verkligt värde justering långfristiga avsättningar -8,7 -0,5 -9,3
Justering för tidigare förvärvade andelar  - -3,9 -3,9

Förvärvskostnad inkl. beräknad   
tillägsköpeskilling 390,1 49,1 439,1

Avgår:   
Kassa (förvärvad) 95,0 18,6 113,6
Säljarrevers 79,4 4,8 84,2
Emitterade aktier - 16,8 16,8

Netto kassautflöde 215,7 8,9 224,5

  

Uppskattad omsättning efter förvärvstidpunkt 191,0 62,8 253,8
Uppskattad resultatpåverkan efter förvärvstidpunkt 24,6 6,3 30,9

Om förvärvet av Colenco koncernen och övriga förvärvade bolag hade genomförts den 1 jaunari 2007 skulle ÅF koncernens 
omsättning och rörelseresultat för året uppgått till 4 046,3 respektive 348,3. 

Förvärvsanalyserna är preliminära då tillgångarna i de förvärvade bolagen ej slutgiltigt har analyserats.
Vid ovanstående förvärv har köpeskillingen varit större än bokförda tillgångar i de förvärvade bolagen, vilket medfört att
förvärvsanalyserna givit upphov till immateriella tillgångar.
Vid förvärv av konsultföretag förvärvas i huvudsak humankapital i form av medarbetarkompetens, varför huvuddelen av 
förvärvade bolags immateriella tillgångar är att hänföra till goodwill.
Förvärven av ECC Teknik AB, Cordinor Energi & Miljö AB, LHT Konsoult AB, Ing. K Adolfsen AS, 
Automaatika, Hansen & Henneberg, Bennolund AS, Elektrokonsult AB och rörelseförvärv från X din redovisas
under rubriken Övriga bolag.

(Definitioner se årsredovisning 2006)

    

Informationen i denna bokslutskommuiké är sådan som AB Ångpanneföreningen är 
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 
19 februari 2008. 


