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Resultatet sämre än förväntat 

Första kvartalet 

» Omsättningen ökade med 24 procent till 559,2 MSEK (452,2) 

» Rörelseresultatet blev -6,0 MSEK (22,9), vilket motsvarar en rörelse- 

marginal på-1,1 procent (5,1) 

» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 0,1 MSEK 

vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,0 procent 

» Resultat efter skatt blev -5,5 MSEK (17,2) 

» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,3 MSEK (10,9) 

» Resultat per aktie före utspädning blev -0,46 kr (1,40) 

» Resultat per aktie efter utspädning blev -0,46 kr (1,40) 

 

 

Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler

Det pågår en omställning av verksamheten där vi avvecklar 

olönsamma delar av verksamheten och växer inom digitali-

sering av processer och övergripande IT-lösningar till 

energi- infrastruktur och byggmarknaden. Kostnader för 

omställningen har belastat kvartalets resultat. 

Rörelseresultatet för första kvartalet på -6,0 MSEK var 

sämre än förväntat. Omstruktureringskostnaderna i Sverige 

uppgick till 6,1 MSEK. Vidare har stora uppstartskostnader 

för projekt i Norge, en svag beläggning samt kalenderef-

fekten också påverkat rörelseresultatet negativt. Kalen-

dereffekten påverkar rörelseresultatet med 8 MSEK. 

Det försämrade resultatet i Rejlers Finland beror på en 

svag beläggning inom industriområdet och senareläggning 

av stora byggprojekt, vilket har lett till permitteringar av 25 

medarbetare. 

I Rejlers Norge inleds ett effektiviseringsprogram för att 

åstadkomma en lönsamhet i linje med Rejlers mål.  Rejlers 

Norge vann dock flera nya kontrakt under andra halvåret 

2015, vilket förväntas att ge en god beläggning framöver. 

IT Solutions hade en bra beläggning under kvartalet, 

stora uppdrag har påbörjats och segmentet utvecklas en-

ligt plan.  

 

 

 

Tillväxten är fortsatt god med en omsättningsökning på 

24 procent i koncernen. Förvärven av Embriq i Norge och 

Orbion Consulting i Sverige har integrerats väl i verksam-

heten och tillfört ny kompetens inom energi, IT och tele-

kom. Vi ser därför stora möjligheter inom telekommark-

naden där kunderna efterfrågar fler helhetsåtaganden. 

Under kvartalet har vi vunnit flera intressanta uppdrag. 

Bland annat med Dala Energi där vi utreder framtida energi-

försörjningen inom Leksand kommun och ett stort avtal 

värt 60 MNOK avseende leveranser av IT-tjänster inom in-

frastruktur där Elkjøp i Norge är slutkunden. 

Jag vidtar nu kraftfulla åtgärder för att komma till rätta 

med lönsamheten. Vi accelererar positioneringen och om-

ställningen till en mer effektiv organisation och verksamhet 

samtidigt som vi har full fokus framöver på att säkerställa 

en bra beläggning och ett bra kassaflöde i hela verksam-

heten. 

 Målsättningen är att förbättra rörelsemarginalen till  

8 procent över tid och att uppnå vårt tillväxtmål 2020-

3030-4040 . Rejlers ska vara en attraktiv arbetsplats och i 

framkant när det gäller utvecklingen av morgondagens 

smarta samhällen. 

 

mailto:peter.rejler@rejlers.se
mailto:mats.astrom@rejlers.se
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Omsättning och resultat 
 

Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, procent 

 

Jan - 

mar 

Jan - 

mar Helår 

Jan -

mar 

Jan- 

mar Helår 

Jan - 

mar 

Jan - 

mar Helår 

 2016 2015 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2015 

Rejlers Sverige 309,2 267,2 1 099,0 -1,4 14,5 51,4 -0,5 5,4 4,7 

Rejlers Finland 91,6 83,5 336,4 0,3 4,6 18,9 0,3 5,5 5,6 

Rejlers Norge 73,6 81,0 298,5 -7,8 0,3 3,5 -10,6 0,4 1,2 

IT Solutions 87,8 19,9 151,3 5,8 4,2 9,3 6,6 21,1 6,1 

Koncern- 

gemensamt 5,7 8,2 27,1 -2,9 -0,7 -12,1 - - - 

Elimineringar -8,7 -7,6 -36,8 - - - - - - 
Totalt  
koncernen 559,2  452,2 1 875,5 -6,0 22,9 71,0 -1,1 5,1 3,8 

 

 

Januari - Mars 2016 

Omsättningen uppgick till 559,2 MSEK (452,2), vilket mots-

varar en ökning med 24 procent, jämfört med samma period 

föregående år. Tillväxten är helt förvärvad.  

Rörelseresultatet för första kvartalet på -6,0 MSEK 

(22,9) var sämre än förväntat. Omstruktureringskostna-

derna i Sverige uppgick till 6,1 MSEK. Vidare har stora upp-

startskostnader av projekt i Norge samt en svag belägg-

ning och kalendereffekten också påverkat rörelseresulta-

tet negativt. Kalendereffekten påverkar rörelseresultatet 

med 8 MSEK. 

IT Solutions har en bra beläggning, stora uppdrag har 

påbörjats och segmentet utvecklas enligt plan.  

Antalet arbetsdagar under kvartalet var 60 (61). Debite-

ringsgraden uppgick till 72,3 procent (73,8). 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  

-13,3 MSEK (10,9). Koncernens likvida medel uppgick vid 

kvartalets slut till 63,3 MSEK jämfört med 108,8 MSEK den 

31 december 2015. 

Räntebärande skulder har minskat med 24,8 MSEK se-

dan den 31 december 2015 och var vid periodens utgång 

255,9 MSEK. Nettoskulden uppgick till 217,6 MSEK jämfört 

med 196,9 per den 31 december 2015. Soliditeten vid peri-

odens slut uppgick till 42,5 procent jämfört med 41,7 per den 

31 december 2015. Eget kapital per aktie uppgick till 40,05 

kr vid periodens utgång jämfört med 39,97 kr per den 31 de-

cember 2015. Koncernens checkräkningskredit på 50 

MSEK (60,0) är i likhet med föregående år helt outnyttjad. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
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Omsättning per kvartal och rullande 12 månader 

 
 

Rörelsemarginal per kvartal och rullande 12 månader 

Rörelseresultat per kvartal och rullande 12 månader 

 
 

Antal medarbetare vid kvartalets utgång

Investeringar 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick un-

der kvartalet till 3,2 MSEK (1,8) och investeringar i immateri-

ella anläggningstillgångar till 4,0 MSEK (0,2). Investeringar i 

dotterbolag och rörelser uppgick till 0,4 MSEK (1,5). Mer in-

formation om investeringarna i dotterbolag och rörelser 

finns på sidan 12. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick 

till 10,1 MSEK (7,2). 

Medarbetare 

Antal medarbetare uppgick vid årets slut till 2 077 (1 767). 

Antal årsanställda uppgick till 1 990 (1 705). 

14 (9) medarbetare i Finland och 1 (4) i Norge var permitte-

rade vid periodens slut. 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden 

till 5,7 MSEK (6,2) och resultat före skatt uppgick till 0,9 

MSEK (- 3,0). 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

och efter periodens slut 

I samband med att årsbokslutet presenterades informerade 

koncernchef Peter Rejler om åtgärder för att förbättra lön-

samheten i Rejlers Sverige. Sverigeledningen har tagit fram 

en åtgärdsplan som under första kvartalet resulterat i ned-

skärning inom olönsamma verksamheter. Cirka 90 medar-

betare, främst inom affärsområdet Technology, berörs av 

neddragningen. 

Rejlers Embriq deltar i tvåårigt EU-projekt inom avan-

cerad styrning och optimering av morgondagens elnät. 

Inom ramarna för projektet kommer man att ta fram nya 

metoder och verktyg som elbolag kan använda för att möta 

den snabbt ökande produktionen av förnyelsebar energi 

och ändrade konsumtionsmönster. 
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Rejlers Sverige har kontor på ett 40-tal orter. Tjänsteutbudet omfattar bland annat automation, elkraft, installation, järnväg, mekanik, process och anläggning 

samt telekom. Segment Sverige står för 55 procent av Rejlers totala omsättning.

Rejlers Sverige ökade omsättningen under första kvarta-

let med 16 procent Tillväxten är helt förvärvad. Rörelse-

resultatet för kvartalet uppgick till -1,4 MSEK (14,5) in-

klusive omstruktureringsreservering på 6,1 MSEK, vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på -0,5 procent (5,4). Re-

sultatet påverkas av en dag färre i kvartalet, kostnader 

för omstrukturering samt en lägre beläggning. 

Minskad efterfrågan inom vissa delar av industrin, som  

kärnkraftsindustrins snabba inbromsning, besparingspro-

gram inom gruvindustrin och hård prispress inom tillver-

kande industri är faktorer som har påverkat Rejlers Sverige 

negativt. I Rejlers Sverige har vi därför vidtagit kraftiga åt-

gärder i form av varsel för att förbättra lönsamheten. Kost-

nader för nedskärning inom olönsamma verksamheter har 

belastat kvartalets resultat med 6,1 MSEK. Cirka 90 medar-

betare, främst inom affärsområdet Technology, berörs av 

neddragningen.  

Våra tillväxtmarknader energi och infrastruktur utveck-

las positivt. Den första april integrerades förvärvet av  

Orbion Consulting fullt ut i verksamheten och fusionerades 

i Rejlers Sverige AB. Förvärvet har tillfört ny kompetens 

som gör att vi kan erbjuda både nya och befintliga kunder 

attraktiva helhetslösningar inom mobila och fasta nät.  

Telekommarknaden är stabil då behovet av uppkopp-

ling ständigt ökar och Rejlers kan nu erbjuda tjänster inom 

IT-säkerhet både för administrativa nät och för industriella 

lösningar. Rejlers har vunnit nya affärer inom Site Acquisit-

ion med syfte att förbättra kapacitet och kvalitet i mobilnä-

ten.                                                                                                              

Investeringarna inom energiområdet ökar och Rejlers  

Sverige samarbetar med Rejlers Embriq för att kunna er-

bjuda fler smarta IT-lösningar till sina energikunder. Inom 

elnätsområdet efterfrågar också kunderna smarta el-

nätslösningar (Smart Grid) vilket leder till fler uppdrag. 

Rejlers infrastrukturområde utvecklas positivt och är 

involverat i flera stora järnvägsuppdrag, som utredningen 

av höghastighetsjärnvägen i Sverige och utbyggnaden av 

stambanan i Skåne. 

Den positiva trenden inom bygg- och fastighetsområ-

det förväntas att fortsätta under året. Nya bygginveste-

ringar för bostäder och lokaler ökar därför efterfrågan på 

Rejlers kompetens.  

Uppdrag första kvartalet 

» Rejlers hjälper Yaskawa, en av världens ledande leve-

rantörer av industrirobotar, med ombyggnaden av en 

svetsrobotanläggning. Syftet är att producera fler av-

gassystem i snabbare takt. Rejlers har helhetsansvar 

för programmering av alla operatörspaneler och PLC. 

» Rejlers utreder Leksands framtida energilösning. Ener-

gibolaget Dala Energi har gett Rejlers i uppdrag att ut-

reda det utökade effektbehovets konsekvenser och fö-

reslå åtgärder för hur elnätet ska dimensioneras och 

anpassas för framtida behov. 

» Rejlers hjälper Trafikverket att utbilda järnvägs-

branschen inom grundläggande signalteknik, banteknik, 

elteknik och kontaktledning, projektledning, allmän 

järnvägsteknik, teleteknik, CAD samt spårteknik

 

Nyckeltal – Rejlers Sverige 

 jan-mar jan-mar Helår 

 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  309,2 267,2 1 099,0 

Rörelseresultat, MSEK  -1,4 14,5 51,4 

Rörelsemarginal, %  -0,5 5,4 4,7 

Antal medarbetare  1 163 1 016 1 173 
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Rejlers har verksamhet på 18 orter i Finland. Rejlers i Finland erbjuder konsulttjänster inom arkitektur, automation, energi, mekanik, miljöteknik och VVS samt 

totalleveranser till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Segment Finland står för 16 procent av Rejlers totala omsättning.

Rejlers Finland ökade omsättningen under första kvarta-

let med 10 procent mätt i svenska kronor och med 5 pro-

cent mätt i euro. Tillväxten är helt förvärvad. Rörelsere-

sultatet för kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (4,6), vilket 

motsvarar en rörelsemarginal på 0,3 (5,5) procent. Det 

försämrade resultatet beror på en svag beläggning inom 

industriområdet och senareläggning av stora byggpro-

jekt samt en dag färre i kvartalet. 

I Rejlers Finland genomförs permitteringar av 25  

medarbetare på grund av svag beläggning inom industri- 

området. Uppsägningsförhandlingar har påbörjats under 

första kvartalet. 

Marknadsutvecklingen inom industrin går mot produkt-

ionstjänster, processdesign, säkerhet och digitaliserings-

processer och Rejlers ser en fortsatt utmanande industri-

marknad, främst inom tillverkningsindustrin. Investering-

arna börjar dock ta fart inom pappers- och massaindustrin.  

Betydande investeringar inom infrastruktur planeras i 

Finland och flera stora järnvägsprojekt kommer att genom-

föras de kommande åren. Rejlers har en bra tillväxt inom in-

frastrukturområdet och en god efterfrågan. Telekomverk-

samheten växer och Rejlers uppdrag inom nätplanering och 

nätdesign av fasta och mobila nät sträcker sig över hela 

Norden. 

Energiproduktionen är en av de viktigaste frågorna i 

Finland nu. Regeringen har tagit fram en klimatanpassad 

energiplan för de kommande åren vilket medför en ökad 

efterfrågan på Rejlers tjänster inom förnybar energipro-

duktion och energieffektiva lösningar. 

Investeringar i elnäten kommer att ligga kvar på en hög 

nivå. Rejlers har en god marknadsposition inom elnätsom-

rådet, speciellt för tjänster inom projektledning och för nya 

IT lösningar för kraftnäten i Finland. Marknadsläget inom 

energimättjänsterna är god. Rejlers ser en växande mark-

nad för miljötjänster i hela verksamheten. 

Efterfrågan för Rejlers uppdrag inom bygg-och fastig-

hetsområdet har förbättrats. Senareläggning av stora 

byggprojekt har dock temporärt påverkat beläggningen. 

Uppdrag första kvartalet 

» Rejlers levererade den första byggarbetsplatsleveran-

sen till Finex Oy i fjol. Nu följs denna leverans upp med 

ett nytt avtal om modernisering av kopplingsutrust-

ningen och elrummen, som en nyckelfärdig leverans till 

Finex fabrik i Kotka. 

» Rejlers har fått i uppdrag att utreda energiförsörjningen 

för Seinäjoki stad. Det omfattar en kartläggning av 

energiproduktionen i kommunen samt förslag på åtgär-

der för att ersätta tidigare energiformer med förnybar 

energi. 

» Rejlers har vunnit avtalet som projektledare för Tasku-

järnvägsprojektet. I Tasku-projektet kommer fjärkon-

trollsystemet på Tammerforsregionens el-bana att  

förnyas.

 

 
 

Nyckeltal – Rejlers Finland 

 jan-mar jan-mar Helår 

 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  91,6 83,5 336,4 

Rörelseresultat, MSEK  0,3 4,6 18,9 

Rörelsemarginal, %  0,3 5,5 5,6 

Antal medarbetare  500 466 482 
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I Norge erbjuder Rejlers kompetens inom elkraft, elsäkerhet, energideklaration, installation, järnväg och, telekom. Verksamheten finns på 10 orter i landet. 

Rejlers Norge står för 13 procent av Rejlers totala omsättning. 

I Rejlers Norge minskade kvartalets omsättning med 9 

procent mätt i svenska kronor och med 0 procent mätt i 

norska kronor jämfört med föregående år. Norge redovi-

sar ett resultat under första kvartalet på -7,8 MSEK (0,3) 

Det sämre resultatet beror på uppstartskostnader för 

stora projekt, en svag beläggning samt två dagar färre i 

kvartalet. 

Ett effektiviseringsprogram inleds i Rejlers Norge för att 

åstadkomma en lönsamhet i linje med Rejlers mål. Rejlers 

vann flera nya kontrakt under andra halvåret 2015 för 

Norkring, Telia och Agder Energi, vilket förväntas att ge en 

god beläggning framöver. Första kvartalet har dominerats 

av påtagliga uppstartskostnader för dessa projekt i form av 

utbildning och rekrytering. 

Rejlers har under kvartalet byggt upp ROC (Rejlers Op-

eration Center för telekom) som gör det möjligt att, som 

enda företag i Norge, övervaka drift och underhåll för flera 

kunder samtidigt från en driftcentral i Trondheim. Denna 

satsning har inkluderat programmering av nya processer 

och system, vilket också har belastat kvartalets resultat.  

Den norska järnvägssektorn kommer att investera flera 

miljarder norska kronor för att uppgradera och digitalisera 

stora mängder av system och teknisk dokumentation. För 

att möta den ökade efterfrågan har Rejlers bildat ett nytt 

team med signalingenjörer i division Railconsult, vilket 

också medfört extra kostnader under första kvartalet.  

Förberedelserna för alla dessa uppdrag har tagit längre 

tid än förväntat, vilket påverkar kvartalets resultat och 

temporärt även debiteringsgraden. För att förbättra lön-

samheten kommer vi nu att introducera olika kraftiga ef-

fektiviseringsåtgärder. 

De viktigaste marknaderna för Rejlers, energi, transport, 

järnväg och telekom, växer och genomgår omfattande mo-

dernisering av teknik och infrastruktur. Efterfrågan av 

Rejlers tjänster ökar därför på alla bolagets marknader.  

Rejlers noterar också en ökad efterfrågan för uppdrag 

inom bygg- och fastighetsområdet, som syftar till en effek-

tivare och mer hållbar energianvändning. 

Uppdrag första kvartalet 

» Rejlers förlängde sitt ramavtal med Olav Thon Gruppen. 

Avtalet omfattar energieffektiva lösningar, energimärk-

ning av byggnader och energibedömning av tekniska 

system. 

» Rejlers har fått i uppdrag att projektera elkraft för bo-

städer och lokaler i området Bispevika, nära centralstat-

ionen i Oslo. Syftet är att energieffektivisera fastighet-

erna i området. 

» Rejlers har tecknat avtal med Statnett avseende upp-

gradering av transformatorstationer för att effektivisera 

produktionen av förnybar energi.

 

 

 

 
 

Nyckeltal – Rejlers Norge 

 jan-mar jan-mar Helår 

 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  73,6 81,0 298,5 

Rörelseresultat, MSEK  -7,8 0,3 3,5 

Rörelsemarginal, %  -10,6 0,4 1,2 

Antal medarbetare  249 236 239 
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Rejlers segment IT Solutions erbjuder IT-tjänster och produkter inom energi och infrastruktur . Inom IT-Solutions finns även traditionella IT-tjänster, moln-

tjänster och ett avancerat och modernt center för drift av kunders IT-miljöer. Verksamheten finns på 10 orter i Norge, Sverige och Finland. IT Solutions står för 

16 procent av Rejlers totala omsättning.

IT Solutions utvecklades starkt första kvartalet. Omsätt-

ningen uppgick till 87,8 MSEK (19,9) och resultatet upp-

gick till 5,8 MSEK (4,2). Resultatet har påverkats positivt 

av en bra beläggning inom IT-drift och konsultverksam-

heten.  

Basen för IT Solutions utgörs av verksamheten i Rejlers 

Embriq, som designar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar. 

Marknaden för IT Solutions är god, och drivs starkt 

framåt av omvärldens ökade krav på effektiva och miljöan-

passade lösningar. Med en stark tillväxt och en redan stor 

marknadsandel i Norge har Rejlers Embriq en god grund för 

vidare utveckling i de nordiska länderna. Redan etablerade 

tjänsteplattformar som stödjer framtida behov av digitali-

sering, i kombination med områdeskunskap, är basen för en 

sådan expansion.  

Det råder ökad efterfrågan på kombinerad elkrafts-

kompetens och avancerad IT-kompetens. Rejlers är nu väl 

positionerade på denna växande marknad. Allt fler energi-

bolag väljer Rejlers Embriqs smart-grid plattform Quant, le-

vererad i form av en löpande tjänst (Software as a service). 

Under kvartalet blev Rejlers Embriq systemcertifierat hos 

Statnett avseende den centrala norska Elhuben. 

Rejlers Energitjänster samarbetar med Rejlers Embriq 

på den svenska marknaden för att ytterligare stärka erbju-

dandet som systemleverantör. Genom planerna på utveckl-

ingen av en central svensk Elhub inom de kommande åren, 

ser utvecklingen mycket god ut för Rejlers satsningar på 

området. 

Rejlers Energitjänster deltar i flera upphandlingar av el-

mätare och insamlingssystem för nätkunder i Sverige. 

Marknaden för energimättjänster förväntas att öka de 

kommande åren, då många av de fjärravlästa mätarna i 

Sverige ska bytas ut. 

Uppdrag första kvartalet 

» Rejlers Embriq tecknade avtal med Troms Kraft Nett om 

leverans av plattformen Quant SmartGrid för hantering 

av data från över 70 000 automatiska elmätare. I leve-

ransen ingår också integrationsplattformen Quant Flow. 

» Rejlers Embriq har tecknat avtal med L&T Infotech om 

leveranser av IT-tjänster inom infrastruktur till Elkjøp i 

Norge. Avtalet är värt cirka 60 miljoner norska kronor 

och omfattar infrastruktur levererat som en tjänst, Infra-

structure as a Service (IaaS), inklusive datalagring, ser-

verkapacitet och övrig högteknologisk serverinfra-

struktur levererad från hybrida datacenter. 

» Rejlers förlängde och utvidgade driftsavtalet med Tele-

nor-ägda Canal Digital.

 

 

 

 
 

Nyckeltal – IT Solutions 

 jan-mar jan-mar Helår 

 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  87,8 19,9 151,3 

Rörelseresultat, MSEK  5,8 4,2 9,3 

Rörelsemarginal, %  6,6 21,1 6,1 

Antal medarbetare  155 38 179 

    

 

 

Segment 

IT Solutions 
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Koncernen 

Resultaträkning i sammandrag 

MSEK  jan-mar jan-mar Helår 

 2016 2015 2015 

Nettoomsättning  559,2 452,2 1 875,5 

Personalkostnader  -374,9 -316,9 -1 280,1 

Övriga externa kostnader  -180,3 -105,5 -493,1 

Av- och nedskrivningar  -10,1 -7,2 -32,2 

Andelar i intressebolag  0,1 0,3 0,8 

Rörelseresultat  -6,0 22,9 71,0 

Finansnetto  -0,6 -0,4 0,8 

Resultat efter finansnetto  -6,6 22,5 71,8 

Skatt  1,1 -5,3 -20,6 

Periodens resultat  -5,5 17,2 51,2 
    

Hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare  -5,9 17,2 51,2 

Aktieägare utan bestämmande inflytande  0,4 0,0 -0,1 
    

Resultat per aktie före utspädning, kr  -0,46 1,40 4,14 

Genomsnittligt antal aktier  12 921 721 12 321 721 12 346 379 

Resultat per aktie efter full utspädning, kr  -0,46 1,40 3,96 

Antal aktier vid periodens slut  12 921 721 12 321 721 12 921 721 

 

 

Rapport över totalresultatet i sammandrag 

MSEK  Jan-Mars Jan-Mars Helår 

  2016 2015 2015 

Periodens resultat -5,5 17,2 51,2 

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:    

Omräkningsdifferenser av utlandsverksamhet, netto efter skatt -1,8 -1,0 -22,4 

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:    

Omvärderingar av nettopensionsskuld - - 12,1 

Summa övrigt totalresultat -1,8 -1,0 -10,3 

Periodens totalresultat 7,3 16,2 40,9 
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Balansräkning i sammandrag 

MSEK 31 mars 31 mars 31 dec 

 2016 2015 2015 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    

Goodwill 396,5 261,2 395,4 

Övriga immateriella tillgångar 99,6 62,4 99,8 

Materiella tillgångar 38,3 37,1 36,2 

Övriga anläggningstillgångar 49,9 23,0 48,7 

Summa anläggningstillgångar 584,3 383,7 580,1 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 590,2 504,3 569,0 

Likvida medel 63,3 88,2 108,8 

Summa omsättningstillgångar 653,5 592,5 677,8 

Summa tillgångar 1 237,8 976,2 1 257,9 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderföretaget 517,5 457,6 516,5 

Innehav utan bestämmande inflytande 8,3 0,2 8,3 

Summa eget kapital 525,8 457,8 524,8 
    

Långfristiga skulder    

Avsättningar till pension 24,9 47,1 25,0 

Övriga långfristiga skulder 226,4 105,4 325,6 

Summa långfristiga skulder 251,3 152,5 350,6 

    

Kortfristiga skulder 460,7 365,9 382,5 

Summa skulder och eget kapital 1 237,8 976,2 1 257,9 

Varav räntebärande skulder 255,9 102,3 280,7 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 211,0 214,5 211,3 

 

 

Förändring av eget kapital i sammandrag 

MSEK 31 mars 31 mars 31 dec 

 2016 2015 2015 

Eget kapital vid periodens ingång 524,8 441,6 441,6 

Periodens totalresultat -7,3 16,2 40,9 

Förändringar hänförliga till transaktioner med ägarna    

Nyemission - - 59,1 

Utdelning - - -24,6 

Summa förändringar hänförliga till transaktioner med ägarna -7,3 - 34,5 

Innehav utan bestämmande inflytande 8,3 0,0 7,8 

Eget kapital vid periodens slut 525,8 457,8 524,8 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

MSEK  Jan-Mars Jan-Mars Helår 

 2016 2015 2015 

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelse-

kapital och betald skatt 3,7 33,5 83,0 

Betald skatt -12,6 -5,2 -9,6 

Förändring av rörelsekapital -4,4 -17,4 -30,9 

Kassaflöde från löpande verksamhet -13,3 10,9 42,5 
    

Kassaflöde från investeringsverksamhet -7,3 -3,5 -240,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -26,5 -9,1 221,9 

Periodens kassaflöde -47,1 -1,7 24,2 
    

Likvida medel vid periodens början 108,8 89,8 89,8 

Kursdifferens i likvida medel 1,6 0,1 -5,2 

Likvida medel vid periodens slut 63,3 88,2 108,8 

 

 

Förvärv av dotterbolag och rörelser 

Rejlers har den 1 januari förvärvat tillgångarna i Inplascon Oy. 

Förvärvet har hittills under året bidragit med, 0,3 MSEK till omsättningen och 0,0 MSEK till rörelseresultatet.  

 

Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten 
MSEK Jan – mar 

 Totalt 

Anläggningstillgångar 0,0 

Omsättningstillgångar - 

Likvida medel - 

Långfristiga skulder - 

Övriga kortfristiga skulder - 

Netto identifierbara tillgångar och skulder 0,0 
  

Goodwill 0,3 

Kundvärden - 

Uppskjuten skatt på immateriella tillgångar - 
  

Köpeskilling, likvida medel 0,3 
Avgår:  

Likvida medel i förvärvade bolag - 

  

Netto kassautflöde under perioden 0,3 

 

Förvärvsanalysen för den förvärvade verksamheten är preliminär då tillgångarna inte slutligt analyserats. I goodwillvärdet, som inte är skattemässigt avdrags-

gillt, ingår personalens tekniska kompetens och förvärvade kundrelationer, som ej är separerbara, samt synergieffekter. I övrigt överensstämmer tillgångarnas 

och skuldernas verkliga värden vid förvärvet med redovisade värden i de förvärvade bolagen. Det finns inga osäkra fordringar bland de tillgångar som förvär-

vats. Förvärvsrelaterade kostnader har kostnadsförts som övriga externa kostnader när de uppstått. 
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Nyckeltal 

MSEK  Jan-Mars Jan-Mars Helår 

 2016 2015 2015 

Rörelsemarginal, % -1,1 5,1 3,8 

Soliditet, % 42,5 46,9 41,7 

Debiteringsgrad, % 72,3 73,8 75,0 

Antal arbetsdagar 60 61 249 

Antal årsanställda 1 990 1 706 1 793 

Antal medarbetare vid periodens slut 2 977 1 767 2 082 

Omsättning per årsanställd, tkr 281  265 1 046 

Rörelseresultat per årsanställd, tkr -3 13 40 

Nettoskuld, MSEK 217,6 61,2 196,9 

Nettoskuld/EBITDA rullande 12, ggr 2,5 0,7 1,9 

Resultat per aktie efter skatt, kr -0,46 1,40 4,15 

Genomsnittligt antal aktier 12 921 721 12 321 721 12 346 379 

Eget kapital per aktie vid periodens slut 40,05 37,14 39,97 

Antal aktier vid periodens slut 12 921 721 12 321 721 12 921 721 

 

 

Kvartalsöversikt 

MSEK 

 

Kv1 

2014 

Kv2 

2014 

Kv3 

2014 

Kv4 

2014 2014 

Kv1 

2015 

Kv2 

2015 

Kv3 

2015 

Kv4 

2015 2015 

Kv1 

2016 

Omsättning            

Sverige 278,5 277,3 217,8 285,8 1 059,4 267,2 276,7 233,9 321,2 1 099,0 309,2 

Finland  68,8 80,3 64,7 79,4 293,2 83,5 86,1 70,5 96,3 336,4 91,6 

Norge 75,4 73,0 69,7 87,4 305,5 81,0 80,1 64,2 73,2 298,5 73,6 

IT Solutions 18,0 17,0 17,4 18,4 70,8 19,9 16,4 14,8 100,2 151,3 87,8 

Koncerngemensamt mm -1,8 -5,6 -3,1 -6,9 -17,4 0,6 -2,8 -3,3 -4,2 -9,7 -3,0 

Summa 438,9 442,0 366,5 464,1 1 711,5 452,2 456,5 380,1 586,7 1 875,5 559,2 
            

Rörelseresultat            

Sverige 24,8 7,6 5,8 21,7 59,9 14,5 15,6 14,1 7,2 51,4 -1,4 

Finland  0,3 3,1 4,6 6,2 14,2 4,6 4,7 2,0 7,6 18,9 0,3 

Norge -3,8 -11,9 -12,6 2,7 -25,6 0,3 0,2 4,5 -1,5 3,5 -7,8 

IT Solutions 3,6 2,6 5,8 3,3 15,3 4,2 2,2 1,2 1,7 9,3 5,8 

Koncerngemensamt mm -11,5 -1,2 -1,1 -0,6 -15,2 -0,7 -2,5 -2,7 -3,7 -12,1 -2,9 

Summa 13,4 0,2 2,5 32,5 48,6 22,9 20,1 18,9 9,1 71,0 -6,0 
            

Rörelsemarginal            

Sverige 8,9 2,7 2,7 7,6 5,7 5,4 5,6 6,0 2,2 4,7 -0,5 

Finland  0,4 3,9 7,1 7,8 4,8 5,5 5,5 2,8 7,9 5,6 0,3 

Norge -5,0 -16,3 -18,1 3,1 -8,4 0,4 0,2 7,0 -2,0 1,2 -10,6 

IT Solutions 20,0 15,3 33,3 17,9 21,6 21,1 13,4 8,1 1,7 6,1 6,6 

Koncerngemensamt mm - - - - - - - - - - - 

Summa 3,1 0,0 0,7 7,0 2,8 5,1 4,4 5,0 1,6 3,8 -1,1 
            

Antal medarbetare            

Sverige 1 020 1 011 997 998 998 1 016 1 018 1 022 1 173 1 173 1 163 

Finland  452 447 431 434 434 447 464 482 482 482 500 

Norge 239 236 241 247 247 236 230 231 239 239 249 

IT Solutions 55 55 53 55 55 57 57 56 179 179 155 

Koncerngemensamt mm 12 11 11 8 8 8 9 9 9 9 10 

Summa 1 778 1 760 1 733 1 742 1 742 1 764 1 778 1 800 2 082 2 082 2 077 
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Moderbolaget 

Resultaträkning i sammandrag 

MSEK Jan-Mars Jan-Mars Helår 

 2016 2015 2015 

Omsättning 5,7 6,2 25,1 

Personalkostnader -3,6 -4,7 -15,5 

Övriga externa kostnader -4,4 -3,8 -19,9 

Avskrivningar -0,3 -0,2 -1,1 

Rörelseresultat -2,6 -2,5 -11,4 
    

Finansnetto 3,5 -0,5 39,7 

Resultat efter finansnetto 0,9 -3,0 28,3 
    

Bokslutsdispositioner - - -6,1 

Skatt - - -4,2 
Resultat efter skatt 0,9 -3,0 18,0 

 

Moderbolaget har inga poster att redovisa i övrigt totalresultat varför denna finansiella rapport utelämnas. 

 

Balansräkning i sammandrag 

MSEK 31 Mars 31 Mars 31 Dec 

 2016 2015 2015 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella tillgångar 0,2 1,0 0,4 

Materiella tillgångar 0,5 0,6 0,6 

Finansiella tillgångar 396,0 303,7 396,0 

Summa anläggningstillgångar 396,7 305,3 397,0 
    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 72,6 72,5 197,3 

Likvida medel - 49,5 36,5 

Summa omsättningstillgångar 72,6 122,0 233,8 

Summa tillgångar 469,3 427,3 630,8 
    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 245,2 188,8 244,3 

Obeskattade reserver 37,0 30,9 37,0 

Långfristiga skulder 165,7 35,1 265,5 

Kortfristiga skulder 21,4 172,5 84,0 
Summa skulder och eget kapital 469,3 427,3 630,8 

  



 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 9 maj 2016 kl. 16.00. 

Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle före-

komma är det den svenska rapporten som gäller. 
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Rejlers aktie 

Sista betalkurs för Rejlers serie B den 31 mars 2016 var 

98,75 kr per aktie, en minskning med 11 procent jämfört med 

den 30 december 2015. Den 6 maj 2016 var sista betalkurs 

för Rejlers aktie av serie B 96,00 kr per aktie. Rejlers aktie 

är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlig-

het med IAS 34 Delårsrapportering och RFR 1, Komplette-

rande redovisningsregler för koncerner. Samma redovis-

ningsprinciper har tillämpats som i den senaste årsredovis-

ningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal 

ändringar i standarder har trätt ikraft 2016. Ingen av dessa 

har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rap-

portering. 

Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen (ÅRL) samt RFR 2, Redovisning för ju-

ridiska personer. 

För detaljerad information beträffande bolagets väsent-

liga risker, osäkerhetsfaktorer och redovisningsprinciper 

hänvisas till Årsredovisningen för 2015. 

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari-juni 2016 19 juli 2016 

Delårsrapport januari–september 2016 25 oktober 2016 

Övriga upplysningar 

Det redovisade värdet avseende finansiella instrument re-

dovisade till upplupet anskaffningsvärde överensstämmer 

med verkligt värde. 

Transaktioner med närstående har skett på marknads-

mässiga villkor och har inte påverkat koncernens resultat 

väsentligt. 

 

 

 

Stockholm den 9 maj 2016 

Rejlers AB (publ) 

 

 

Peter Rejler 

Styrelseledamot, vd och koncernchef 


	0B0B0B0B0B0B0B0B0BDelårsrapport
	1B1B1B1B1B1B1B1B1BRejlers AB
	2B2B2B2B2B2B2B2B2Bjanuari – mars
	3B3B3B3B3B3B3B3B3B2016
	Resultatet sämre än förväntat
	Första kvartalet
	Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler

	Omsättning och resultat
	Januari - Mars 2016
	Kassaflöde och finansiell ställning
	Kassaflöde från den löpande verksamheten
	Omsättning per kvartal och rullande 12 månader

	Investeringar
	Medarbetare
	Moderbolaget
	Väsentliga händelser under första kvartalet och efter periodens slut
	Uppdrag första kvartalet
	Nyckeltal – Rejlers Sverige
	Uppdrag första kvartalet
	Nyckeltal – Rejlers Finland
	Uppdrag första kvartalet
	Nyckeltal – Rejlers Norge
	Uppdrag första kvartalet
	Nyckeltal – IT Solutions


	Koncernen
	Resultaträkning i sammandrag
	Rapport över totalresultatet i sammandrag
	Balansräkning i sammandrag
	Förändring av eget kapital i sammandrag
	Kassaflödesanalys i sammandrag
	Förvärv av dotterbolag och rörelser
	Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten

	Kvartalsöversikt

	Moderbolaget
	Resultaträkning i sammandrag
	Balansräkning i sammandrag
	Rejlers aktie
	Redovisningsprinciper
	Finansiell kalender
	Övriga upplysningar


