
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt 

inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade 

ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att 

växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 

omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 
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Omsättning och resultat 
 

 Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 

Jan  
- mar 

Jan  
- mar Helår

Jan
- mar

Jan
- mar Helår

Jan  
- mar 

Jan  
- mar Helår

2015 2014 2014 2015 2014 2014 2015 2014 2014

Rejlers Sverige 282,4 291,0 1 111,7 18,8 27,7 74,9 6,7 9,5 6,7

Rejlers Finland  88,2 74,3 311,7 4,2 0,7 13,6 4,8 0,9 4,4

Rejlers Norge 81,0 75,4 305,5 0,3 -3,8 -25,6 0,4 neg neg
Koncern- 
gemensamt 8,2 5,9 25,8 -0,4 -11,2 -14,3 - - -

Elimineringar -7,6 -7,7 -43,2 - - - - - -

Totalt  
koncernen 452,2 438,9 1 711,5 22,9 13,4 48,6 5,1 3,1 2,8

 

Januari-mars 2015 

Omsättningen uppgick till 452,2 MSEK (438,9), vilket mots-

varar en ökning med 3 procent, jämfört med samma period 

föregående år. Tillväxten är till största delen organisk. 

Rörelseresultatet uppgick till 22,9 MSEK (13,4) vilket mots-

varar en rörelsemarginal på 5,1 procent (3,1). 

Resultatförbättringen jämfört med föregående år beror 

dels på att föregående års kvartal belastades med avveckl-

ingskostnader för vd och omvärdering av intressebolag på 

totalt 8,9 MSEK. Justerat för engångskostnaderna ligger vi i 

nivå med föregående års resultat trots att vi har en arbets-

dag mindre i den svenska verksamheten första kvartalet i 

år. 

Antalet arbetsdagar under kvartalet var 61 (62). Debite-

ringsgraden uppgick till 73,8 procent (75,2). 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 

kvartalet till 10,9 MSEK (8,5). Koncernens likvida medel 

uppgick vid periodens slut till 88,2 MSEK jämfört med 89,8 

MSEK den 31 december 2014. 

Räntebärande skulder har minskat med 4,6 MSEK se-

dan den 31 december 2014 och var vid periodens utgång 

102,3 MSEK. Nettoskulden uppgick till 61,2 MSEK jämfört 

med 62,1 per den 31 december 2014. Soliditeten vid peri-

odens slut uppgick till 46,9 procent jämfört med 46,8 per 

den 31 december 2014. Eget kapital per aktie uppgick till 

37,14 kr vid periodens utgång jämfört med 35,83 kr per den 

31 december 2014. Koncernens checkkredit på 60,0 MSEK 

(60,0) är, liksom föregående år, helt outnyttjad. 

 

 

  



 

  

4 av 13   
  

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 

under kvartalet till 1,8 MSEK (2,4) och investeringar i imma-

teriella anläggningstillgångar till 0,2 MSEK (0,4). Investe-

ringar i dotterbolag uppgick till 1,5 MSEK (31,9). Investering-

arna i dotterbolag utgörs i sin helhet av Energy Business 

Sweden AB. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till  

7,2 MSEK (7,2). 

Medarbetare 

Antal medarbetare uppgick vid kvartalets slut till 1 767 (1 

778). Antal årsanställda uppgick till 1 705 (1 680). 

9 (29) medarbetare i Finland och 4 (-) i Norge var per-

mitterade vid periodens slut. 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick för perioden till 

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

-3,0 MSEK (-11,0). 

Väsentliga händelser under första kvartalet 
och efter periodens slut 

Valberedningen föreslår omval av Ivar Verner till styrelsens 

ordförande, samt omval av Peter Rejler, Jan Samuelsson, 

Thord Wilkne, Anders Jonsson och Helena Nordman-

Knutson. Åsa Söderström Jerring samt Lauri Valkonen har 

avböjt omval. 

Rejlers förvärvade 100 procent av aktierna i Energy Bu-

siness Sweden AB, den svenska verksamheten inom Eneas 

Energy AB. Energy Business Sweden erbjuder energieffek-

tiva tjänster som ger lägre energiförbrukning i fastigheter 

och kommuner. Genom förvärvet förstärker vi vår kompe-

tens inom energi- och miljöområdet. 

Jenny Edfast blir ny divisionschef för Elkraft i Rejlers 

Sverige med tillträde den 8 augusti. Jenny kommer närmast 

från Pöyry, där hon är Managing Director för Pöyry Swed-

power. 
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Koncernen 
 

Resultaträkning i sammandrag 

MSEK  Jan - mar Jan - mar Helår 

2015 2014 2014

Omsättning  452,2 438,9 1 711,5 
Personalkostnader  -316,9 -317,4 -1 192,0 
Övriga externa kostnader  -105,5 -99,4 -440,6 
Av- och nedskrivningar  -7,2 -7,2 -29,3 
Andelar i intressebolag  0,3 -1,5 -1,0 

Rörelseresultat  22,9 13,4 48,6 

Finansnetto  -0,4 -1,6 -3,7 

Resultat efter finansnetto  22,5 11,8 44,9 

Skatt  -5,3 -3,5 -11,0 

Periodens resultat  17,2 8,3 33,9 
   

Hänförligt till:     
Moderbolagets aktieägare  17,2 8,3 33,9 
Aktieägare utan bestämmande inflytande  0,0 0,0 0,0 

   
Resultat per aktie före utspädning, kr  1,40 0,70 2,78 
Genomsnittligt antal aktier  12 321 721 11 831 721 12 200 899 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr  1,40 0,67 2,75 

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

 

 

Rapport över totalresultatet i sammandrag 

MSEK  Jan - mar Jan - mar Helår 

  2015 2014 2014

Periodens resultat 17,2 8,3 33,9 
Poster som kan komma att omklassificeras till resul-
taträkningen:    
Omräkningsdifferenser av utlandsverksamhet, netto 
efter skatt -1,0 3,8 7,0 
Poster som inte kommer att omklassificeras till resul-
taträkningen:    
Omvärderingar av nettopensionsskuld - - -13,7 

Summa övrigt totalresultat -1,0 3,8 -6,7 

Periodens totalresultat 16,2 12,1 27,2 
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Balansräkning i sammandrag 

MSEK 31 mar 31 mar 31 dec 

2015 2014 2014

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Goodwill 261,2 251,8 262,6 
Övriga immateriella tillgångar 62,4 72,6 65,1 
Materiella tillgångar 37,1 33,3 31,5 
Övriga anläggningstillgångar 23,0 11,9 22,9 

Summa anläggningstillgångar 383,7 369,6 382,1 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 504,3 500,0 471,5 
Likvida medel 88,2 133,2 89,8 

Summa omsättningstillgångar 592,5 633,2 561,3 
Summa tillgångar 976,2 1 002,8 943,4 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderföretaget 457,6 450,9 441,4 
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,1 0,2 

Summa eget kapital 457,8 451,0 441,6 
    
Långfristiga skulder    
Avsättningar till pension 47,1 32,2 45,0 
Övriga långfristiga skulder 105,4 168,5 110,1 

Summa långfristiga skulder 152,5 200,7 155,1 
    
Kortfristiga skulder 365,9 351,1 346,7 
Summa skulder och eget kapital 976,2 1 002,8 943,4 
Varav räntebärande skulder 102,3 166,9 106,9 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 214,5 161,2 214,8 

 

 

Förändring av eget kapital i sammandrag 

MSEK 31 mar 31 mar 31 dec 

2015 2014 2014

Eget kapital vid årets ingång 441,6 355,6 355,6 
Periodens totalresultat 16,2 12,1 27,2 
Förändringar hänförliga till transaktioner med 
ägarna    
Nyemission - 83,3 83,3 
Utdelning - - -24,6 

Summa förändringar hänförliga till transaktioner med 
ägarna - 83,3 58,7 
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,1 

Eget kapital vid periodens slut 457,8 451,0 441,6 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

MSEK  Jan - mar Jan - mar Helår 

2015 2014 2014

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 
av rörelsekapital och betald skatt 33,5 32,6 85,9 
Betald skatt -5,2 -13,2 -21,3 
Förändring av rörelsekapital -17,4 -10,9 3,6 
Kassaflöde från löpande verksamhet 10,9 8,5 68,2 
    
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3,5 27,4 7,1 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -9,1 47,8 -36,6 
Periodens kassaflöde -1,7 83,7 38,7 
    
Likvida medel vid periodens början 89,8 49,0 49,0 
Kursdifferens i likvida medel 0,1 0,5 2,1 

Likvida medel vid periodens slut 88,2 133,2 89,8 

 

 

Förvärv av dotterbolag och rörelser 

Rejlers har den 11 mars 2015 förvärvat 100 procent av aktierna i Energy Business Sweden AB, den svenska verksamheten inom 

Eneas Energy AB. Energy Business Sweden erbjuder energieffektiva tjänster som ger lägre energiförbrukning i fastigheter och 

kommuner. Genom förvärvet förstärker vi vår kompetens inom energi- och miljöområdet. Bolaget har hittills under året bidragit 

med 1,4 MSEK till omsättningen och 1,0 MSEK till rörelseresultatet. Om bolaget varit ägt sedan den 1 januari så hade det bidragit 

med en omsättning på 6,1 MSEK och ett rörelseresultat på 0,2 MSEK. Transaktionskostnaderna för förvärvet uppgår till 0,1 MSEK. 

 

 

Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten 
MSEK Jan - mar 

 2015

Anläggningstillgångar 1,6 
Omsättningstillgångar 8,6 
Likvida medel 1,7 
Övriga kortfristiga skulder -8,0 
Netto identifierbara tillgångar och skulder 3,9 
  
Goodwill 1) -0,7 
Kundvärden - 
Uppskjuten skatt på immateriella tillgångar - 
  
Köpeskilling, likvida medel 3,2 
Avgår:  
Likvida medel i förvärvade bolag -1,7 
  
Netto kassautflöde under perioden 1,5 

1) Resultatfört under övriga intäkter. 

 

Förvärvsanalysen för det förvärvade bolaget är preliminär då tillgångarna i bolaget inte slutgiltigt analyserats.  
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Nyckeltal 

MSEK  Jan - mar Jan - mar Helår 

2015 2014 2014

Rörelsemarginal, % 5,1 3,1 2,8 
Soliditet, % 46,9 45,0 46,8 
Debiteringsgrad, % 73,8 75,2 75,3 
Antal arbetsdagar 61 62 248 
Antal årsanställda 1 706 1 680 1 674 
Antal medarbetare vid periodens slut 1 767 1 778 1 742 
Omsättning per årsanställd, tkr 265 261 1 022 
Rörelseresultat per årsanställd, tkr 13 8 29 
Nettoskuld, MSEK 61,2 65,9 62,1 
Nettoskuld/EBITDA rullande 12, % 0,7 0,9 0,8 
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,40 0,70 2,78 
Genomsnittligt antal aktier 12 321 721 11 831 721 12 200 899 
Eget kapital per aktie vid periodens slut 37,14 36,59 35,83 

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

 

 

Kvartalsöversikt 

MSEK 
 

Kv2 

2012
Kv3 

2012 
Kv4 

2012 
Kv1 

2013
Kv2 

2013
Kv3 

2013
Kv4 

2013
Kv1 

2014
Kv2 

2014 
Kv3 

2014 
Kv4 

2014
Kv1 

2015

Omsättning             
Sverige 246,0 191,9 286,7 266,1 266,0 220,8 279,7 291,0 290,1 231,2 299,4 282,4 
Finland  76,0 63,9 76,0 71,1 71,5 58,1 82,5 74,3 84,5 68,7 84,2 88,2 
Norge 17,1 27,0 33,4 29,9 33,3 42,1 46,6 75,4 73,0 69,7 87,4 81,0 
Koncerngemensamt mm -3,7 -3,5 -7,5 -2,4 -2,2 -4,5 6,1 -1,8 -5,6 -3,1 -6,9 0,6 

Summa 335,4 279,3 388,6 364,7 368,6 316,5 414,9 438,9 442,0 366,5 464,1 452,2 
             
Rörelseresultat             
Sverige 16,5 6,7 31,0 29,9 15,0 14,9 8,7 27,7 10,1 11,9 25,2 18,8 
Finland  7,2 7,3 3,3 0,8 3,6 -0,3 7,0 0,7 2,9 4,2 5,8 4,2 
Norge 2,7 2,9 1,4 2,5 8,5 4,1 1,8 -3,8 -11,9 -12,6 2,7 0,3 
Koncerngemensamt mm -8,5 -11,1 -11,6 -6,3 -9,3 -7,5 -7,1 -11,2 -0,9 -1,0 -1,2 -0,4 

Summa 17,9 5,8 24,1 26,6 17,8 11,2 10,4 13,4 0,2 2,5 32,5 22,9 
             
Rörelsemarginal             
Sverige 6,7 3,5 10,8 11,2 5,6 6,7 3,1 9,5 3,5 5,1 8,4 6,7 
Finland  9,5 11,4 4,3 1,1 5,0 neg 8,5 0,9 3,4 6,1 6,9 4,8 
Norge 15,8 10,7 4,2 8,4 25,5 9,7 3,9 neg neg neg 3,1 0,4 
Koncerngemensamt mm - - - - - - - - - - - - 

Summa 5,3 2,1 6,2 7,3 4,8 3,5 2,5 3,1 0,0 0,7 7,0 5,1 
             
Årsanställda             
Sverige 936 961 963 955 955 963 977 998 995 982 1 006 1 012 
Finland  434 434 435 430 429 411 417 434 457 418 432 449 
Norge 66 74 79 82 114 108 131 236 233 249 242 234 
Koncerngemensamt mm 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 

Summa 1 448 1 482 1 490 1 479 1 510 1 494 1 537 1 680 1 696 1 659 1 690 1 705 
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Moderbolaget 
Resultaträkning i sammandrag 

MSEK Jan - mar Jan - mar Helår 

2015 2014 2014

Omsättning 6,2 5,9 23,8 
Personalkostnader -4,7 -11,7 -19,7 
Övriga externa kostnader -3,8 -3,5 -14,3 
Avskrivningar -0,2 -0,2 -1,0 

Rörelseresultat -2,5 -9,5 -11,2 
    
Finansnetto -0,5 -1,5 66,5 

Resultat efter finansnetto -3,0 -11,0 55,3 
    
Bokslutsdispositioner - - -11,2 
Skatt - - -9,3 

Resultat efter skatt -3,0 -11,0 34,8 

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

 

Balansräkning i sammandrag 

MSEK 31 mar 31 mar 31 dec 

2015 2014 2014

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella tillgångar 1,0 1,8 1,2 
Materiella tillgångar 0,6 0,7 0,6 
Finansiella tillgångar 303,7 295,5 303,7 

Summa anläggningstillgångar 305,3 298,0 305,5 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 72,5 5,9 73,6 
Likvida medel 49,5 29,0 13,9 

Summa omsättningstillgångar 122,0 34,9 87,5 
Summa tillgångar 427,3 332,9 393,0 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 188,8 170,7 191,8 
Obeskattade reserver 30,9 19,7 30,9 
Långfristiga skulder 35,1 89,9 42,8 
Kortfristiga skulder 172,5 52,6 127,5 
Summa skulder och eget kapital 427,3 332,9 393,0 
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Rejlers aktie 

Sista betalkurs för Rejlers serie B var 100,75 kr per aktie vid 

periodens slut, en minskning med 3 procent jämfört med 

den 31 mars 2014. Den 30 april 2015 var sista betalkurs för 

Rejlers aktie av serie B 107,00 kr per aktie. Rejlers aktie är 

noterad på Nasdaq Stockholm. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Allt företagande är förenat med ett visst mått av riskta-

gande. Rejlers huvudsakliga affärsrisker består i minskad 

efterfrågan på konsulttjänster, svårigheter att rekrytera 

och behålla kompetenta medarbetare, medarbetaravgångar 

i samband med förvärv, risker i samband med fastprisupp-

drag samt kreditrisker. 

Rejlers strategi är att ha kunder inom olika branscher 

samt att aktivt arbeta med att omflytta resurser efter änd-

rad efterfrågebild för att på så sätt jämna ut svängningar i 

efterfrågan. Medarbetarna är en mycket central tillgång 

och Rejlers satsar därför mycket på att skapa en bra ar-

betsmiljö. Fokus på vidareutveckling och hälsa hjälper oss 

att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare. Ge-

nom att skapa mervärden vid förvärv i såväl köpande som 

förvärvat bolag begränsas risken för medarbetaravgångar. 

Rejlers har till största delen finansiellt starka beställare och 

kreditrisken bedöms som låg. Merparten av försäljningen 

sker i lokal valuta och upptagna lån är i lokal valuta vilket 

sammantaget gör att valutarisken är mycket låg. Fastpris-

uppdrag utgör en mindre del av omsättningen men innebär 

trots det en risk. Rejlers har därför system för att bevaka 

och följa upp dessa för att minimera risken för nedskriv-

ningar. 

Moderbolaget bedriver i liten utsträckning operativ 

verksamhet varigenom riskerna där i huvudsak är begrän-

sade till valuta- och likviditetsrisker. 

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 2015. 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 

juridiska personer. 

För detaljerad information beträffande bolagets väsent-

liga risker, osäkerhetsfaktorer och redovisningsprinciper 

hänvisas till Årsredovisningen för 2014. 

Datum för ekonomiska rapporter 

Delårsrapport januari-juni 2015 24 juli 2015 

Delårsrapport januari-september 2015 23 oktober 2015 

Bokslutskommuniké 2015 9 februari 2016 

Övriga upplysningar 

Det redovisade värdet avseende finansiella instrument 

redovisade till upplupet anskaffningsvärde överensstäm-

mer med verkligt värde. 

Transaktioner med närstående har skett på marknads-

mässiga villkor och har inte påverkat koncernens resultat 

väsentligt. 

 

 

 

 

 

Stockholm den 4 maj 2015 Rejlers AB (publ) 
 

Peter Rejler 

Styrelseledamot, vd och koncernchef 

 

 

 

 

 

 
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 4 maj 2015 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. 
 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 


