
Bravida Danmark kvartalsrapport, 4. kvartal 2019. Bravida
fortsætter sin vækst
Bravida koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 4, 2019. Resultatet for Bravida
Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.
I årets 4. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 17% til 1.058 MSEK (902 MSEK). Stigningen i omsætning er drevet af opkøb,
både i installations- og servicesegmentet. I 2019 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 19% til 3.773 MSEK mod 3.171 MSEK i
2018. Driftsresultatet for 4. kvartal blev 70 MSEK (69 MSEK), hvilket resulterede i en driftsmargin på 6,6 % mod 7,7 % i samme periode
året før.

Ordreindgangen steg med 1 % i forhold til samme periode året før og udgjorde 706 MSEK (697 MSEK). Ordreindgangen består primært
af mindre og middelstore ordrer både indenfor installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 23 % højere end samme periode året før og beløb sig til 2.196 MSEK (1.787 MSEK).
Samlet for året 2019 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 28 % til 4.049 MSEK mod 3.164 MSEK i 2018.

Administrerende direktør i Bravida Danmark Johnny Hey siger:

”Vi vokser i servicesegmentet, hvilket er en hjørnesten i vores fremadrettede strategi. Væksten i service kommer både fra opkøb og fra
organisk vækst. I 2019 har vi haft stor fokus på at integrere de seks virksomheder, som vi har opkøbt i løbet af året. Med de mange nye
kollegaer vi har fået ombord i Bravida Danmark i løbet af året, vores store ordrebeholdning og det fortsat gode marked, så ser jeg meget
positivt på det kommende år.  ”

Bravida koncernens samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2019 kan ses på www.bravida.se.

 

For mere information kontakt venligst:

Johnny Hey, divisionschef Bravida Danmark. Tlf.: +45 2525 23 44
Morten Reedtz Kjellev, kommunikationschef Bravida. Tlf.: +46 72 22 63 779

Bravida er Nordens førende leverandør af service- og installationsydelser med godt 11.000 medarbejdere, heraf omkring 2.000 i Danmark. Bravida leverer
løsninger indenfor el, VVS, ventilation, Fire & Security, sprinkler, køl, kraft, baneteknik, energioptimering, teknisk ejendomsdrift og fjernvarme. Vi tilbyder
alt fra design og projektering til installation, drift og vedligehold. Bravida har afdelinger på omkring 160 lokationer i Sverige, Norge, Danmark og Finland.


