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Åtgärdsprogram ger resultat 

Tredje kvartalet 

• Nettoomsättningen uppgick till 515,5 MSEK (542,9) 

• EBITA uppgick till 17,5 MSEK (3,5) och EBITA-marginalen till 3,4 % (0,6) 

• Rörelseresultatet (EBIT) blev 14,6 MSEK (0,5) och rörelsemarginalen blev 2,8 % (0,1) 

• Resultat efter skatt blev 13,4 MSEK (-5,7) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,73 kr (-0,37) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,6 MSEK (-35,0) 

• Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (0,0) 

 
 

Januari - september 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 721,0 MSEK (1 794,0) 

• EBITA (just) uppgick till 62,1 MSEK (37,3) och justerad EBITA-marginal till 3,6 % (2,1) 

• Rörelseresultatet (EBIT) blev 4,3 MSEK (15,8) och rörelsemarginalen blev 0,2 % (0,9) 

• Resultat efter skatt blev -1,3 MSEK (5,0) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,13 kr (0,33) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,0 MSEK (-61,2) 

• Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 53,4 MSEK (12,2) 

 
 

 

* Från och med första kvartalet 2017 redovisar Rejlers EBITA (just) som operativt resultat. För definition se sid 17. 

NYCKELTAL Q3 18 Q3 17 9M 18 9M 17 12 M R 2017 

Nettoomsättning, MSEK 515,5 542,9 1 721,0 1 794,0 2 391,7 2 464,6 

Organisk tillväxt exklusive valutakurseffekter, % -1,3 5 -3,0 5 -1,5 4,1 

EBITA* (just), MSEK 17,5 3,5 62,1 37,3 79,9 55,2 

EBITA-marginal* (just), % 3,4 0,6 3,6 2,1 3,3 2,2 

EBITA, MSEK 17,5 3,5 8,7 25,2 21,0 37,5 

EBITA-marginal, % 3,4 0,6 0,5 1,5 0,9 1,5 

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 14,6 0,5 4,3 15,8 13,6 25,1 

Resultat efter skatt, MSEK 13,4 -5,7 -1,3 5,0 5,4 11,7 

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,73 -0,37 -0,13 0,33 0,25 0,71 

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,73 -0,37 -0,13 0,33 0,25 0,71 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -34,6 -34,8 35,0 -61,2 54,9 -41,3 

Nettoskuld/EBITDA rullande 12, ggr 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,3 

 

EBITA Q3 uppgick till 17,5 MSEK (3,5) och har 
påverkats positivt av en högre debiteringsgrad 
samt genomförda strukturförändringar. 
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Kommentar av vd och koncernchef 

Det är glädjande att se att de strukturella förändringar och effektivitetsåtgärder 
vi genomfört under året börjar ge positiva effekter i vår verksamhet och vårt 
resultat. Första etappen i vår omställning är genomförd och förändringsresan för 
att nå vår fulla potential fortskrider. Rejlers Finland har utvecklats väl under 
tredje kvartalet och uppvisar fortsatt positiv organisk tillväxt. Omorganisationen i 
Sverige har lett till att verksamheten nu formar sig kring branscher och 
kundsegment, i stället för regioner, vilket skapar ett mer kundanpassat Rejlers 
över tid. Sammanslagningen av våra norska verksamheter ger oss möjlighet att 
fokusera på de områden där vi ser störst tillväxtpotential framöver. Sammantaget 
har vi nu en mer stabil plattform och en tydlig organisation för att gradvis 
förstärka både marknadsposition och lönsamhet. 

 
Förändringsarbete 
Vi har nu genomfört första etappen mot målet att etablera ett mer effektivt, lönsamt 
och hållbart Rejlers genom en ny organisationsstruktur och omställning och renodling 
av verksamheten. Vi står nu väl rustade att ta nästa steg på förändringsresan genom 
att under nästa år uppdatera vår vision och strategi samt även påbörja arbetet för 
modernisering av vårt så viktiga arbetsgivarvarumärke. I september samlade vi alla 
ledare i Rejlers för att gemensamt lägga grunden för denna förändringsprocess. 
 
Strategiska initiativ 
Vi har som mål att bli ett än mer attraktivt konsultföretag med tydligt fokus på 
medarbetare, kundnytta och aktieägarvärde. Som ett led i denna målsättning bygger 
vi nu upp en egen professionell rekryteringsorganisation i våra största städer. För att 
ytterligare stärka kundnyttan kommer vi under fjärde kvartalet även att lansera vår 
digitala affärsplattform Rejlers Network, som en komplettering av vår egen 
kompetensbas. 
 
Lönsamhet och omsättning 
EBITA-resultatet ökade till 17,5 MSEK (3,5) som en följd av genomförda 
effektivitetsåtgärder och en högre debiteringsgrad. Omsättningen för det tredje 
kvartalet minskade med 5 procent till 516 MSEK. Nedgången förklaras i sin helhet av 
strukturella förändringar i form av tidigare genomförd avyttring av olönsam 
verksamhet i Norge samt en minskad andel hårdvaruförsäljning inom Rejlers Embriq. 
 
Rejlers Embriq 
Rejlers Embriq har en fortsatt positiv trend. Verksamheten är under förändring med en 
minskande andel hårdvaruförsäljning i samband med att den framgångsrika 
utrullningen av 180 000 smarta elmätare åt Netalliansen i Norge närmar sig 
slutskedet. Hårdvaruförsäljningen kommer delvis att ersättas av servicekontrakt med 
återkommande intäkter och högre lönsamhet. Vi ser positivt på Embriqs framtid med 
ett digitalt analytics-erbjudande som ligger i tiden. 
 
Personliga reflektioner 
Det är med glädje, energi och entusiasm som jag tillsammans med alla ledare och 
medarbetare har påbörjat denna genomgripande förändringsresa för att ta Rejlers in i 
framtiden. Våra ledord för värdeskapande förändring är ledarskap, affärsmannaskap 
och varumärkesutveckling. Förändringsarbetet kretsar huvudsakligen kring 
organisation, struktur och kultur, där kulturen är det som tar tid.  
 
Stockholm i oktober 2018      
 
Viktor Svensson  

 

 
"Första etappen i vår omställning är 
genomförd, och förändringsresan för att 
nå vår fulla potential fortskrider." 
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Finansiell översikt 

Resultatposter och kassaflöde jämförs med motsvarande tidsperiod föregående år. 
Balansposter avser ställningen vid periodens utgång och jämförs med närmast 
föregående bokslut. 
 

TREDJE KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2018 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen uppgick till 515,5 MSEK (542,9), en minskning med 5,0 procent 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, som följd av försäljningen av 
telekomverksamheten i Norge och avveckling av olönsamma verksamheter. Den 
organiska tillväxten, exklusive valutakursförändringar, uppgick till -1,3 procent. I 
Finland är den organiska tillväxten positiv, medan övriga verksamheter har negativ 
organisk tillväxt. 
 

Justerad EBITA 
Kvartalets justerade EBITA uppgick till 17,5 MSEK (3,5). Justerad EBITA-marginal 
uppgick till 3,4 procent (0,6). Genomförda strukturförändringar såsom avyttring och 
avveckling av olönsamma enheter och högre debiteringsgrad har påverkat resultatet 
positivt. Kalendereffekten för kvartalet var oförändrad jämfört med föregående år. 
 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,6 MSEK (0,5) och rörelsemarginalen 2,8 
procent (0,1). Inga ytterligare omstruktureringskostnader har påverkat kvartalets 
resultat. 

 

Finansiella intäkter och kostnader  
Kvartalets finansiella intäkter uppgick till 1,0 MSEK (0,3). De finansiella kostnaderna 
uppgick till -1,4 MSEK (1,6) och är främst hänförliga till räntekostnader och 
valutakursomräkningar. 
 

Skatt 
Kvartalets skattekostnad uppgick till 0,8 MSEK (4,9). Effektiv skattesats är  
-6 procent (613). Den förändrade skattesatsen förklaras främst av att uppskjutna 
skatteintäkter inte redovisats i Norge. 
 

Periodens resultat efter skatt 
Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 MSEK (-5,7). Resultat per aktie uppgick 
till 0,73 SEK (-0,37) både före och efter utspädning. 
 

Kassaflöde 
Koncernen genererade under kvartalet ett kassaflöde från den löpande verksamheten 
om -34,6 MSEK (-35,0). Korta skulder har ökat lika mycket som kundfordringar har 
ökat. 
  

NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL OCH 

RULLANDE 12 MÅNADER 

 

 

 
 
JUSTERAD EBITA PER KVARTAL OCH 

RULLANDE 12 MÅNADER 
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PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen uppgick till 1 721,0 MSEK (1 794,0), en minskning med 4,1 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år, som följd av bland annat försäljningen 
av telekomverksamheten i Norge och avveckling av olönsamma enheter. Den 
organiska tillväxten, exklusive valutakursförändringar, uppgick till -3,0 procent. I 
Finland är den organiska tillväxten positiv, medan övriga verksamheter har negativ 
organisk tillväxt. 
 

Justerad EBITA 
Periodens justerade EBITA uppgick till 62,1 MSEK (37,3). Justerad EBITA-marginal 
uppgick till 3,6 procent (2,1). Det förbättrade resultatet förklaras dels av högre 
debiteringsgrad, dels av genomförda strukturförändringar.  
 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (15,8) och rörelsemarginalen 0,2 
procent (0,9). Omstruktureringskostnader om totalt 53,4 MSEK (12,2) har belastat 
periodens resultat, i form av reserveringar för hyreskontrakt där samlokalisering 
genomförts, avveckling av olönsamma enheter i Sverige och Norge samt reducering 
av ett stort antal ledningsbefattningar. 
 

Finansiella intäkter och kostnader  
Periodens finansiella intäkter uppgick till 3,2 MSEK (1,9) och avser främst 
valutakursomräkningar. De finansiella kostnaderna uppgick till 4,7 MSEK (6,4) och är 
främst hänförliga till räntekostnader och valutakursomräkningar. 
 

Skatt 
Periodens skattekostnad uppgick till 4,1 MSEK (6,3). Effektiv skattesats är  
146 % (56). Den högre skattesatsen förklaras främst av att uppskjutna skatteintäkter 
inte redovisats i Norge. 
 

Periodens resultat efter skatt 
Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (5,0). Resultat per aktie uppgick 
till -0,13 SEK (0,33) både före och efter utspädning. 
 

Kassaflöde 
Koncernen genererade under första halvåret ett kassaflöde från den löpande 
verksamheten om 35,0 MSEK (-61,2). Förändringen består i huvudsak av minskade 
kundfordringar. 
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Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 22,6 MSEK jämfört med 20,3 
MSEK den 31 december 2017. Förändringen av likvida medel har bland annat påverkats 
av amorteringar med 11,4 MSEK samt av utdelning till aktieägare på 9,6 MSEK (-). 

Räntebärande skulder har ökat med 10,8 MSEK jämfört med den 31 december 2017 
och uppgick vid periodens utgång till 169,4 MSEK. Nettoskulden uppgick till 
179,2 MSEK jämfört med 167,2 per den 31 december 2017.  
Soliditeten uppgick till 52,3 procent, jämfört med 53,5 per den 31 december 2017. 

Eget kapital per aktie uppgick till 41,44 SEK vid periodens utgång jämfört med 
40,77 SEK per den 31 december 2017. Koncernens checkräkningskredit på 150,0 MSEK 
(50,0) är utnyttjad med 25,0 MSEK. 

 

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,2 MSEK (4,7) och avser i 
huvudsak servrar och annan IT-utrustning. Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar, främst hänförliga till utvecklingen av IT-plattformar i Rejlers 
Embriq uppgick till 20,5 MSEK (27,1). Investeringar i dotterbolag och rörelser uppgick 
till 12,0 MSEK (16,1). Avskrivningar uppgick till 26,6 MSEK (34,5). 
 

Debiteringsgrad 
Debiteringsgraden ökade till 76,6 procent (75,3), främst som en följd av en högre 
sysselsättning i alla tre länderna. 
 
Medarbetare 
Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 1 892 (2 064). Antal årsanställda 
uppgick till 1 839 (1 978). 
 

Moderbolaget 
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under delårsperioden till 27,1 MSEK (25,5) 
och resultat före skatt uppgick till -18,5 MSEK (-12,2). Resultatet i moderbolaget har 
påverkats av engångskostnader i samband med vd-bytet. 
 

Säsongsvariationer 
Rejlers påverkas av säsongsmässiga variationer och kalendereffekter. Respektive 
kvartal är relativt jämförbara mellan åren, men påverkas av mindre kalendereffekter,  
t ex när i tid påsken infaller. Omsättningen är normalt sett högre i kvartal 1, 2 och 4 
och lägre under kvartal 3. Liknande säsongsmässiga variationer inträffar på samtliga 
geografiska marknader. 
  

ANTAL MEDARBETARE VID PERIODENS 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET  

Rejlers tecknar avtal med Telia Finland 
Rejlers tecknar avtal med Telia Finland om att driva deras Production Desk. Telias 
Production Desk och all relaterad verksamhet har flyttats över till Rejlers som kommer 
att hantera de tusentals meddelanden som går ut från denna avdelning varje år. 
 

Rejlers förvärvar inom Energy i Finland 
Rejlers Finland Oy har förvärvat företagen Antti Pitkänen Oy och Enease Oy. 
Förvärven stärker Rejlers kompetens inom digitala energitjänster, för både 
elnätsplanering och energimätningstjänster. Bolagen omsätter tillsammans  
0,6 MEUR. 
 

Rejlers inleder nära samarbete med Andersson & Hultmark 
Efter flera gemensamma, framgångsrika projekteringsuppdrag inom byggbranschen 
fördjupar Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark och Rejlers samarbetet och tecknar 
ett långsiktigt samarbetsavtal. Företagen matchar varandra på ett unikt sätt och vi får 
tillsammans en mycket stark installationskompetens med experter inom flera 
teknikområden. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  

Rejlers lanserar Rejlers Network 
Under fjärde kvartalet lanserar Rejlers en digital partnerplattform, Rejlers Network, för 
fristående konsulter och företag. Plattformen blir ett viktigt komplement till Rejlers 
verksamhet och gör att vi mer effektivt kan hitta rätt partner till rätt uppdrag. 
Fördelen med den nya plattformen är att den är uppbyggd på artificiell intelligens (AI), 
en avancerad sökmotor som ger oss bättre träffsäkerhet när vi söker efter kompetens. 

 

Rejlers tecknar avtal med Varner-koncernen 
Varner, en av norra Europas största modekoncerner, väljer Rejlers Embriq för 
övervakning och drift av teknisk infrastruktur. Avtalet omfattar övervakning och drift 
av Varners tekniska infrastruktur som är knuten till plattformarna M3 och IBM i. 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Rejlers aktie 
Sista betalkurs för Rejlers serie B per den 28 september 2018 var 66,80 kr per aktie, en 
ökning med 18 procent jämfört med den 29 december 2017. Rejlers aktie är noterad på 
Nasdaq Stockholm. 
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Segment Rejlers Sverige 

Omorganisationen och förändringsarbetet inom Rejlers Sverige har genomförts enligt plan och har 
sänkt våra fasta kostnader. Vår verksamhet formar sig tydligt kring branscher och kundsegment i 
stället för regioner, vilket över tid kommer att ge en mer flexibel och effektiv verksamhet. Vi har 
påbörjat satsningar inom rekrytering i våra fyra största städer och lanserar Rejlers Network under 
fjärde kvartalet för att snabbt och digitalt kunna erbjuda våra kunder kompletterande 
ingenjörsresurser. 

Under kvartalet har ett flertal nya avtal slutits, bland annat projektering av kraftnätsutbyggnad 
med Svenska Kraftnät och finska FinGrid, ramavtal med Rolls Royce och Teracom samt ramavtal för 
projekt- och byggledning med Trafikverket. Ett flertal nyrekryteringar med djup expertkunskap inom 
AI (Artificial Intelligence), Machine Learning och Försvarsindustrin har slutförts under kvartalet. 

Marknaden är fortsatt god för samtliga våra tjänster och vi ser speciellt en ökad efterfrågan av 
Rejlers digitala energitjänster, uppdrag inom bygg och fastighet samt projektering och utbyggnad av fibernätet. 

Nettoomsättningen uppgick till 252,9 MSEK (253,8) i det tredje kvartalet, en minskning med 0,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till -3,3 procent. Minskningen förklaras av tidigare avveckling av olönsamma verksamheter.  
Justerad EBITA ökade till 8,9 MSEK (2,4), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,5 procent (0,9). Effekterna av tidigare omstruktureringar och 
förbättrad debiteringsgrad har påverkat resultatet positivt. 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 7,4 MSEK (1,1), motsvarande en rörelsemarginal om 2,9 procent (0,4). 

Kalendereffekten var neutral under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. 
 

 

NYCKELTAL Q3 18 Q3 17 9M 18 9M 17 12M R 2017 

Nettoomsättning, MSEK 252,9 253,8 845,9 867,6 1 172,2 1 198,9 

Justerad EBITA, MSEK 8,9 2,4 35,1 39,2 51,1 55,2 

Justerad EBITA-marginal, % 3,5 0,9 4,1 4,5 4,4 4,6 

Rörelseresultat, MSEK 7,4 1,1 9,0 31,0 18,1 40,1 

 
 

Segment Rejlers Finland 

Rejlers Finland uppvisar ett robust tredje kvartal med god tillväxt i både omsättning och resultat. 
Årets genomförda effektiviseringsåtgärder har gått enligt plan och börjar ge positiv effekt på 
resultatet. Våra nyligen förvärvade verksamheter har utvecklats väl under kvartalet. Vi har ett brett 
tjänsteerbjudande på en marknad med god konjunktur och fortsatt positiva utsikter.  

Under kvartalet inleddes ett samarbete med ESA (European Space Agency) gällande utveckling 
och leverans av markbaserad stödutrustning i samband med den kommersiella lanseringen av JUICE-
satelliten 2022. JUICE är avsedd att undersöka planeten Jupiter och dess tre stora månar. 

Nettoomsättningen uppgick till 129,2 MSEK (106,4) i det tredje kvartalet, en ökning med 21,4 
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten, exklusive 
valutakursförändringar, uppgick till 7,9 procent. Tillväxten förklaras främst av de generellt mer 
gynnsamma marknadsförutsättningarna men också av genomförda förvärv. Den totala teknikkonsult- 
marknaden växer, vilket resulterar i god organisk tillväxt inom alla våra affärsområden. 

Justerad EBITA ökade till 9,2 MSEK (8,6), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,1 procent (8,2). Nyligen genomförda 
organisationsförändringar och nya system och processer för att öka den interna effektiviteten har haft en positiv effekt på resultatet. 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 8,7 MSEK (8,1) motsvarande en rörelsemarginal om 6,7 procent (7,8). 
Kalendereffekten var neutral under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. 
 

 

NYCKELTAL Q3 18 Q3 17 9M 18 9M 17 12M R 2017 

Nettoomsättning, MSEK 129,2 104,4 410,3 336,7 538,5 464,9 

Justerad EBITA, MSEK 9,2 8,6 32,4 24,4 40,0 32,0 

Justerad EBITA-marginal, % 7,1 8,2 7,9 7,2 7,4 6,8 

Rörelseresultat, MSEK 8,7 8,1 28,4 22,3 35,4 29,3 
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Segment Rejlers Norge 
En ny och mer effektiv organisation är nu på plats för Rejlers norska verksamhet där Rejlers Embriq 
och Rejlers Norge har samlat kompetenser inom digitalisering, teknikkonsulting och IT. Det ger oss 
förutsättningar för att öka Rejlers konkurrenskraft på den norska marknaden genom affärssynergier 
och gemensamma operativa funktioner och för att fokusera på de områden där vi ser störst 
tillväxtpotential framöver. 

Rejlers aktiviteter inom energisektorn är under förändring då utrullningen av smarta elmätare på 
den norska marknaden nu är i slutskedet. Det leder till förväntad minskad försäljning av hårdvara med 
låg marginal och tillhörande installationstjänster. Dessa kommer till viss del att ersättas av löpande 
drift- och servicekontrakt som är under tillväxt. 

Nettoomsättningen uppgick till 151,4 MSEK (190,9) i det tredje kvartalet, en minskning med 17,9 
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nedgången förklaras främst av försäljningen 
av telekomverksamheten samt lägre försäljning inom hårdvara och installation av smarta elmätare. Den organiska tillväxten, exklusive 
valutakursförändringar, uppgick till -5,2 procent. 

Justerad EBITA uppgick till 2,5 MSEK (-7,0), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 1,7 procent (-3,7). Det förbättrade resultatet beror främst 
på tillväxt för drift och servicekontrakt samt genomförda strukturförändringar. 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,8 MSEK (-7,8), motsvarande en rörelsemarginal om 1,2 procent (-4,1). 
Kalendereffekten var neutral under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. 

 
 

NYCKELTAL Q3 18 Q3 17 9M 18 9M 17 12M R 2017 

Nettoomsättning, MSEK 151,4 190,9 488,3 606,6 719,4 837,7 

Justerad EBITA, MSEK 2,5 -7,0 10,1 -12,6 17,3 -5,5 

Justerad EBITA-marginal, % 1,7 -3,7 2,1 -2,1 2,4 -0,6 

Rörelseresultat, MSEK 1,8 -7,8 -8,8 -22,8 -2,4 -16,4 

 
 
Undertecknad försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 

beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

Stockholm den 25 oktober 2018 Rejlers AB (publ). 
 

Viktor Svensson 
Vd och koncernchef 

 

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Rejlers AB (publ) för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell 
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att  
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i 
enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Stockholm den 25 oktober 2018 
Deloitte AB 
 
Johan Telander 
Auktoriserad revisor 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 8.00 
CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den 
svenska rapporten som gäller.  
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Koncernen 

Resultaträkning i sammandrag 
 

 
1. Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill och immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärv. 
2. Av- och nedskrivning av goodwill och immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärv, omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt vinst/förlust vid avyttring av bolag och verksamheter. Se not 5. 

 
 

Rapport över totalresultatet i sammandrag 
 

        MSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC 
2018 2017 2018 2017 2017 

Periodens resultat 13,4 -5,7 -1,3 5,0 11,7 

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:      

Omräkningsdifferenser av utlandsverksamhet, netto efter skatt -4,7 0,4 23,6 -6,9 -5,7 

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:      

Omvärderingar av nettopensionsskuld - 1,4 - 1,4 -3,5 

Summa övrigt totalresultat -4,7 1,8 23,6 -5,5 -9,2 

Periodens totalresultat 8,7 -3,9 22,3 -0,5 2,5 

 
  

        MSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC 
2018 2017 2018 2017 2017 

Nettoomsättning 515,5 542,9 1 721,0 1 794,0 2 464,7 

Övriga intäkter -3,6 1,9 1,6 3,8 5,4 

Personalkostnader -305,1 -304,2 -1 073,7 -1 067,2 -1 448,9 

Övriga externa kostnader -180,6 -229,1 -614,2 -680,5 -950,3 

Andelar i intressebolag 0,4 0,0 0,6 0,2 0,3 

EBITDA 26,6 11,5 35,3 50,3 71,2 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1) -9,1 -8,0 -26,6 -25,1 -33,7 

EBITA 17,5 3,5 8,7 25,2 37,5 

Förvärvsrelaterade poster 2) -2,9 -3,0 -4,4 -9,4 -12,4 

Rörelseresultat (EBIT) 14,6 0,5 4,3 15,8 25,1 

Finansnetto -0,4 -1,3 -1,5 -4,5 -3,6 

Resultat efter finansnetto 14,2 -0,8 2,8 11,3 21,5 

Skatt -0,8 -4,9 -4,1 -6,3 -9,8 

Periodens resultat 13,4 -5,7 -1,3 5,0 11,7 

 
Hänförligt till:      

 

Moderbolagets aktieägare 13,2 -5,1 -2,3 5,3 11,7 

Aktieägare utan bestämmande inflytande 0,2 -5,0 1,0 -0,3 0,0 

      

Genomsnittligt antal aktier 18 087 909 18 087 909 18 087 909 15 854 905 16 417 744 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,73 -0,37 -0,13 0,33 0,71 
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Balansräkning i sammandrag 
 

        MSEK 30 SEP 30 SEP 31 DEC 
2018 2017 2017 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Goodwill 461,2 435,6 443,8 

Övriga immateriella tillgångar 135,9 120,0 121,7 

Materiella tillgångar 28,2 33,5 32,1 

Övriga anläggningstillgångar 52,6 51,4 51,7 

Summa anläggningstillgångar 677,9 640,5 649,3 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 750,7 725,0 747,6 

Likvida medel 22,6 22,8 20,3 

Summa omsättningstillgångar 773,3 747,8 767,9 

Summa tillgångar 1 451,2 1 388,3 1 417,2 

 
Eget kapital och skulder    

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderföretaget 749,6 734,6 737,4 

Innehav utan bestämmande inflytande 9,4 8,6 8,9 

Summa eget kapital 759,0 743,2 746,3 

 
Långfristiga skulder    

Avsättningar till pension 32,4 21,9 28,8 

Räntebärande långfristiga skulder 1) 5,7 125,7 5,4 

Övriga långfristiga skulder 47,6 49,6 48,7 

Summa långfristiga skulder 85,7 197,2 82,9 

 
Kortfristiga skulder    

Räntebärande kortfristiga skulder 1)  163,7 40,4 153,3 

Övriga kortfristiga skulder 422,8 407,5 434,7 

Summa kortfristiga skulder 606,5 447,9 588,0 

Summa skulder och eget kapital 1 451,2 1 388,3 1 417,2 
 

1) Per den 31 december 2017 har bolagets långfristiga skulder klassificerats som kortfristiga till följd av att refinansiering måste ske. Refinansieringen är klar.  
Under april har bolagets lån lagts om med femårig amorteringsplan. Förlängning av lånen kommer att ske under fjärde kvartalet. 
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Förändring av eget kapital i sammandrag 
 

       MSEK 30 SEP 30 SEP 31 DEC 
2018 2017 2017 

Eget kapital vid periodens ingång 746,3 552,2 552,2 

Periodens totalresultat 22,3 -0,5 2,5 

 
Förändringar hänförliga till transaktioner med ägarna  -  

 

Utdelning -9,6 -0,5 -0,5 

Nyemission - 192,0 192,1 

Summa förändringar hänförliga till transaktioner med ägarna -9,6 191,5 191,6 

Eget kapital vid periodens slut 759,0 743,2 746,3 

 
Hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare 749,6 743,2 737,4 

Innehav utan bestämmande inflytande 9,4 8,6 8,9 

Totalt 759,0 743,2 746,3 

 
 
 

Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

       MSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC 
2018 2017 2018 2017 2017 

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelse-
kapital och betald skatt 9,8 15,5 71,1 52,1 70,9 

Betald skatt -12,7 -11,7 -37,6 -16,8 -8,3 

Förändring av rörelsekapital -31,7 -38,8 1,5 -96,5 -103,9 

Kassaflöde från löpande verksamhet -34,6 -35,0 35,0 -61,2 -41,3 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -8,8 -13,6 -34,6 -51,2 -66,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 17,7 -7,7 1,2 70,3 63,2 

Periodens kassaflöde -25,6 -56,3 1,5 -42,1 -44,8 

Likvida medel vid periodens början 48,5 79,0 20,3 64,9 64,9 

Kursdifferens i likvida medel -0,3 0,1 0,8 0,0 0,2 

Likvida medel vid periodens slut 22,6 22,8 22,6 22,8 20,3 

 
 
 

Nettoskuld 
 

        MSEK 30 SEP 30 SEP 31 DEC 
2018 2017 2017 

Räntebärande långfristiga skulder 5,7 125,7 5,4 

Räntebärande kortfristiga skulder 163,7 40,4 153,3 

Pensionsskuld 32,4 21,9 28,8 

Likvida medel -22,6 -22,8 -20,3 

Summa 179,2 165,2 167,2 
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Moderbolaget 

Resultaträkning i sammandrag 
 

        MSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC 
2018 2017 2018 2017 2017 

Omsättning 8,8 11,5 27,1 25,5 37,1 

Personalkostnader -8,0 -5,0 -27,5 -14,6 -19,3 

Övriga externa kostnader -6,2 -7,1 -23,5 -24,6 -44,0 

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

Andelar i intresseföretags resultat 0,3 - 0,3 - - 

Rörelseresultat -5,2 -0,7 -23,9 -13,6 -26,5 

 
Finansnetto 

 
0,4 

 
3,7 

 
5,4 

 
1,4 

 
27,5 

Resultat efter finansnetto -4,8 3,0 -18,5 -12,2 1,0 

 
Bokslutsdispositioner -  

- 
 

- 
 

- 
 

13,7 

Skatt - - - - -0,2 

Resultat efter skatt -4,8 3,0 -18,5 -12,2 14,5 

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

Balansräkning i sammandrag 
 

       MSEK 30 SEP 30 SEP 31 DEC 
2018 2017 2017 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella tillgångar 0,4 0,5 0,6 

Finansiella tillgångar 389,9 391,9 391,9 

Summa anläggningstillgångar 390,3 392,4 392,5 

 
Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 254,7 235,7 261,8 

Likvida medel 1,2 2,7 0,9 

Summa omsättningstillgångar 255,9 238,4 262,7 

Summa tillgångar 646,2 630,8 655,2 

 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital 405,3 406,1 432,8 

Obeskattade reserver 8,3 22,0 8,3 

Långfristiga skulder 1) 1,6 121,6 1,6 

Kortfristiga skulder 1) 231,0 81,1 212,5 

Summa skulder och eget kapital 646,2 630,8 655,2 
 

1) Per den 31 december 2017 har bolagets långfristiga skulder klassificerats som kortfristiga till följd av att refinansiering måste ske. Refinansieringen är klar.  
Under april har bolagets lån lagts om med femårig amorteringsplan. Förlängning av lånen kommer att under fjärde kvartalet. 
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Noter 

Not 1 Rejlerkoncernen 
Rejlers AB (publ) (556349-8426) (moderbolaget) och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) är en nordisk koncern som erbjuder tjänster till 
kunder inom områdena Buildings, Energy, Industry, Infrastructure och Telecom. 

Moderbolaget är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Box 30233, Lindhagensgatan 126, 
104 25 Stockholm. Bolagets aktie av serie B är noterad på Nasdaq Stockholm.  
 

Not 2 Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. Samma redovisningsprinciper (förutom nedan) har tillämpats som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. 
Ett antal ändringar i standarder har trätt ikraft 2018. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. De nya 
standarderna IFRS 9 - Finansiella instrument och 15 - Intäkter från avtal med kunder som trädde ikraft 1 januari 2018 har inte givit några väsentliga 
effekter på balans- och resultaträkningarna. I Rejlers affärsmodell kategoriseras intäkterna enligt IFRS 15 på samma nivå som segmenten, och 
presenteras närmare under segmentsinformationen. Intäkterna består huvudsakligen av försäljning av konsulttjänster som uppfyller kriterierna för att 
redovisas över tid. Arbetet utförs på löpande räkning eller till fast pris och intäktsförs över tid i den takt arbetet utförs, till största delen månadsvis 
men även efter så kallade milstolpar. I de flesta fallen sker fakturering perioden efter att intäkten bokförts. Rejlers utvärderar för närvarande effekterna 
av IFRS 16 Leasingavtal som träder i kraft 1 januari 2019.  

Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 
Segmentsindelningen är ändrad fr o m 1 januari 2018. Tidigare segmenten Rejlers Norge och Rejlers Embriq redovisas nu tillsammans som Rejlers 

Norge. Anledningen till förändringen är att de båda norska enheterna har integrerats och nu bildar en enhet. Historiska siffror är omräknade. 
Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. 

För tydligare redovisning har omsättning delats upp i nettoomsättning och övriga intäkter. Historiska siffror är omräknade. 
 

Not 3 Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk 
och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på resultat och ställning. 
Koncernens affärsrisker och riskhantering samt finansiella risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2017. Inga händelser av väsentlig 
betydelse har inträffat under delårsperioden som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av koncernens risker och hantering av dessa. 
 

Not 4 Jämförelsestörande poster 
 

        MSEK Q3 18 Q3 17 9M 18 9M 17 12M R 2017 

Omstruktureringskostnader - - 53,4 12,2 58,9 17,7 

 

Not 5 Förvärvsrelaterade poster 
 

        MSEK Q3 18 Q3 17 9M 18 9M 17 12M R 2017 
Av- och nedskrivning av goodwill och immateriella 
anläggningstillgångar relaterade till förvärv 2,9 3,0 9,0 9,4 12,0 12,4 

Vinst vid avyttring av bolag och verksamheter - - -4,6 - -4,6 - 

Summa 2,9 3,0 4,4 9,4 7,4 12,4 

 

Not 6 Rörelseförvärv 
Rejlers har den 1 april förvärvat tillgångarna i Dynamates konsultdivision med 31 anställda. Den 1 juni förvärvades tillgångarna i A Pitkänen Oy och den 
1 juli tillgångarna i Enease Oy. Den 14 juni förvärvades samtliga aktier i Nurmi Oy. Inget förvärv är enskilt väsentligt så uppgifterna presenteras 
konsoliderat. 

Förvärven har hittills under året bidragit med 17,1 MSEK till omsättningen och 0,8 MSEK till rörelseresultatet. Om rörelserna varit ägda sedan den 1 
januari så hade de bidragit med en omsättning på 30,2 MSEK och ett rörelseresultat på 1,2 MSEK.  
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Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten 
 

MSEK JAN – SEP 

 Totalt 

Anläggningstillgångar 1,5 

Omsättningstillgångar 0,8 

Likvida medel 0,3 

Övriga kortfristiga skulder -1,2 

Netto identifierbara tillgångar och skulder 1,4 

 
Goodwill 

 
4,5 

Kundvärden 8,6 

Uppskjuten skatt på immateriella tillgångar -0,0 

 
Köpeskilling, likvida medel 

14,5 

Avgår:  

Likvida medel i förvärvade bolag -0,3 

Beräknade tilläggsköpeskillingar -2,2 

Netto kassautflöde under perioden 12,0 

 
Förvärvsanalyserna för de förvärvade verksamheterna är preliminära då tillgångarna inte slutligt analyserats. I goodwillvärdet, som inte är 
skattemässigt avdragsgillt vid förvärv av bolag (men avdragsgillt vid inkråmsförvärv), 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 förvärvats. Förvärvsrelaterade kostnader har 
kostnadsförts som övriga externa kostnader när de uppstått. 
 

Not 7 Segmenten 

NETTOOMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK RÖRELSEMARGINAL, % 

 
JUL- 
SEP 

JUL- 
SEP 

JAN- 
SEP 

JAN- 
SEP 

HELÅR JUL- 
SEP 

JUL- 
SEP 

JAN- 
SEP 

JAN- 
SEP 

HELÅR JUL- 
SEP 

JUL- 
SEP 

JAN- 
SEP 

JAN- 
SEP 

HELÅR 

2018 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2017 

Rejlers Sverige 252,9 253,8 845,9 867,6 1 198,9 7,4 1,1 9,0 31,0 40,1 2,9 0,4 1,1 3,6 3,3 

Rejlers Finland 129,2 104,4 410,3 336,7 464,9 8,7 8,1 28,4 22,3 29,3 6,7 7,6 6,9 6,6 6,3 

Rejlers Norge 151,4 190,9 488,3 606,6 837,7 1,8 -7,8 -8,8 -22,8 -16,4 1,1 -4,1 -1,8 -3,8 -2,2 

Koncerngemensamt 8,6 11,6 26,9 25,5 37,1 -3,3 0,9 -24,3 -14,7 -27,9 - - - - - 

Elimineringar -26,6 -19,7 -50,4 -42,4 -73,9 - - - - - - - - - - 

Totalt koncernen 515,5 541,0 1 721,0 1 794,0 2 464,7 14,6 0,5 4,3 15,8 25,1 2,8 0,1 0,2 0,9 1,0 

Finansnetto - - - - - -0,4 -1,3 -1,5 -4,5 -3,6 - - - - - 

Resultat före skatt - - - - - 14,2 - 0,8 2,8 11,3 21,5 - - - - - 
 

NOT 8 Finansiella instrument 
Det redovisade värdet avseende finansiella instrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde överensstämmer med verkligt värde, då löptiden för 
finansiella tillgångar och skulder är kort. 
 

NOT 9 Transaktioner med närstående 
Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor. 
 

NOT 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser är i allt väsentligt oförändrade jämfört med föregående år. 
 
  



16  
Delårsrapport januari – september 2018 
Rejlers AB 

 

 

Kvartalsöversikt 

MSEK KV1 
2016 

KV2 
2016 

KV3 
2016 

KV4 
2016 2016 

KV1 
2017 

KV2 
2017 

KV3 
2017 

KV4 
2017 

 
2017 

KV1 
2018 

KV2 
2018 

KV3 
2018 

KV4 
2018 2018 

Nettoomsättning1)                

Sverige 308,5 329,7 252,3 333,8 1 224,3 308,2 303,8 255,6 331,3 1 198,9 294,1 298,9 252,9   

Finland 91,1 97,0 85,2 114,2 387,5 118,5 113,0 105,2 128,2 464,9 130,7 150,4 129,2   

Norge2) 161,3 185,1 173,9 232,4 752,7 206,7 209,0 190,9 231,1 837,7 191,8 145,1 151,4   

Koncerngemensamt 
mm 

-2,7 -4,1 -11,3 -7,5 -25,6 -3,8 -4,3 -8,8 -20,0 -36,9 -13,4 -7,9 -18,0   

Summa 558,2 607,7 500,1 672,9 2 338,9 629,6 621,5 542,9 670,6 2 464,6 603,2 602,3 515,0   

Rörelseresultat                

Sverige -1,4 17,8 2,1 9,5 28,0 23,5 6,4 1,1 9,1 40,1 9,7 -8,1 7,4   

Finland 0,3 3,1 5,4 6,2 15,0 10,5 3,7 8,1 7,0 29,3 7,8 11,9 8,7   

Norge2) -2,0 7,1 0,6 -3,4 2,3 0,3 -15,3 -7,8 6,4 -16,4 0,8 -11,4 1,8   

Koncerngemensamt 
mm -2,9 -5,4 -3,2 -6,3 -17,8 -4,6 -9,2 -0,9 -13,2 -27,9 -13,2 -7,8 -3,3   

Summa -6,0 22,6 4,9 6,0 27,5 29,7 -14,4 0,5 9,3 25,1 5,1 -15,4 14,6   

Rörelsemarginal                

Sverige -0,5 5,4 0,8 2,8 2,3 7,6 2,1 0,4 2,7 3,3 3,3 -2,7 2,9   

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

Norge2) -1,2 3,8 0,3 -1,5 0,3 0,1 -7,3 -4,1 2,8 -2,2 0,4 -7,9 1,1   

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

Summa -1,1 3,7 1,0 0.9 1,2 4,7 -2,3 0,1 1,4 1,0 0,8 -2,6 2,8   

Antal medarbetare                

Sverige 1 163 1 082 1 089 1 090 1 090 1 070 1 066 1 056 1 048 1 048 998 1 011 1 010   

Finland 500 501 497 526 526 535 545 562 573 573 586 604 606   

Norge2) 404 387 404 400 400 394 393 393 361 361 359 273 267   

Koncerngemensamt 
mm 

10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 10 9 9   

Summa 2 077 1 980 2 001 2 027 2 027 2 011 2 016 2 023 1 994 1 994 1 953 1 897 1 892   
 

1) Fr o m Q1 2018 så redovisas här nettoomsättning. Tidigare redovisades omsättning som var summa nettoomsättning och övriga intäkter. Historiska siffror är omräknade. 
2) Fr o m Q1 2018 så redovisas tidigare segmenten Rejlers Norge och Rejlers Embriq tillsammans som Rejlers Norge. 
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Nyckeltal 

Rejlers använder från och med kvartal 1 2017 nyckeltalet justerad EBITA vilket är ett mått som Rejlers betraktar som relevant för investerare som vill 
förstå resultatgenereringen exklusive jämförelsestörande poster. Definitioner av nyckeltal finns i bolagets senaste årsredovisning. 
 

MSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC 
2018 2017 2018 2017 2017 

IFRS nyckeltal      

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,73 -0,37 -0,13 0,33 0,71 

Genomsnittligt antal aktier 18 087 909 18 087 909 18 087 909 15 854 905 16 417 744 

Antal aktier vid periodens slut 18 087 909 18 087 909 18 087 909 18 087 909 18 087 909 

Operationella nyckeltal      

Debiteringsgrad, % 76,9 76,2 76,6 75,3 75,2 

Omsättning per årsanställd, TSEK 280 275 910 909 1 286 

Antal årsanställda 1 830 1 950 1 892 1 978 1 921 

Antal medarbetare vid periodens slut 1 839 2 064 1 839 2 064 1 994 

Alternativa nyckeltal      

Förvärvad tillväxt, % 1,9 3 1,4 2 2,1 

Valutaeffekt, % 2,9 1 2,2 1 -0,9 

Organisk tillväxt, % -1,3 5 -3,0 5 4,1 

 
Justerad EBITA, MSEK 

 
17,5 

 
3,5 

 
62,1 

 
37,3 

 
55,2 

Förvärvsrelaterade poster, MSEK -2,9 -3,0 -4,4 -9,4 12,4 

Jämförelsestörande poster, MSEK - - 53,4 -12,1 17,7 

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 14,6 0,5 4,3 15,8 25,1 

Justerad EBITA-marginal, % 3,4 0,6 0,5 2,1 2,2 

 
Nettoskuld, MSEK 

 
179,2 

 
165,2 

 
179,2 

 
165,2 

 
167,2 

Nettoskuld/EBITDA R12, ggr 3,0 2,4 3,0 2,4 2,3 

Soliditet, % 52,3 53,5 52,3 53,5 52,7 

Rörelseresultat per årsanställd, TSEK 8 0 2 8 13 

Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr 41,44 40,61 41,44 40,61 40,77 

 

Definitioner 
Justerad EBITA 
Rörelseresultat (EBIT) enligt resultaträkning, före jämförelsestörande och förvärvsrelaterade poster. 
 

Justerad EBITA-marginal 
Justerad EBITA i relation till nettoomsättningen. 
 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster är de betydande poster som redovisas separat beaktat deras storlek eller förekomst för att möjliggöra en fullständig 
förståelse för koncernens ekonomiska resultat och jämförbarhet. 
 

Förvärvsrelaterade poster 
Av- och nedskrivning av goodwill och immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärv, omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt vinst/förlust 
vid avyttring av bolag och verksamheter. 
 

EBITDA 
Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar. 
 

Omstruktureringskostnader 
Kostnader för omstrukturering av verksamheten , dvs i huvudsak personalneddragningar och arbetsställenedläggning. 
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Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 
experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, 

Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du 
specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst 
energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa och finns 

idag på 75 orter runt  
om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 
miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq 

Stockholm. 

 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI-DECEMBER 2018 8 FEBRUARI 2019 
DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019 17 APRIL 2019 
DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019 17 JULI 2019 
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019 24 OKTOBER 2019 
 

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA 

Viktor Svensson, vd och koncernchef 
tel. 070-657 20 26, e-post: viktor.svensson@rejlers.se 
 

Mikael Lingefelt, tf. finanschef 
tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se 
 

REJLERS AB (publ)  
Org nr 556349-8426, Box 30233, 104 25 Stockholm, 
Tel 0771-780 000, Fax 08-654 33 39 

E-post info@rejlers.se, www.rejlers.com/se 
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