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Plattform för ökad lönsamhet 

Andra kvartalet 

» Omsättningen ökade med 33 procent till 608,2 MSEK (456,5) 

» Rörelseresultatet blev 22,6 MSEK (20,1), vilket motsvarar en rörelse- 

marginal på 3,7 procent (4,4) 

» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 26,2 MSEK 

vilket ger en rörelsemarginal på 4,3 procent 

» Resultat efter skatt blev 18,4 MSEK (14,9) 

» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,7 MSEK (33,8) 

» Resultat per aktie blev 1,39 kr (1,21) 

Första halvåret 

» Omsättningen ökade med 28 procent till 1 167,4 MSEK (908,7) 

» Rörelseresultatet blev 16,6 MSEK (43,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,4 procent (4,7) 

» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 26,3 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 2,3 

procent 

» Resultat efter skatt blev 12,9 MSEK (32,1) 

» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 MSEK (44,7) 

» Resultat per aktie blev 0,93 kr (2,61) 

Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler

Under kvartalet har vi skapat en plattform för fortsatt posi-

tiv utveckling där vi också ser en förbättring av debite-

ringsgraden i Sverige, Finland och Norge jämfört med före-

gående kvartal. Omställningen av verksamheten, där vi av-

vecklar olönsamma områden och där vi främst växer inom 

digitalisering av processer och IT-lösningar, börjar nu ge ef-

fekt. 

Tillväxten är fortsatt god med en omsättningsökning på 

33 procent i koncernen varav 5 procent är organisk.  

Rörelseresultatet för andra kvartalet på 22,6 MSEK är 

något bättre än föregående års resultat och har påverkats 

positivt av en förbättrad debiteringsgrad jämfört med första 

kvartalet samt av en positiv kalendereffekt.  

Rejlers Sveriges åtgärdsprogram pågår enligt plan och 

omstruktureringskostnaderna uppgick till 3,6 MSEK under 

kvartalet och till 9,7 MSEK under det första halvåret.  

För att möta marknadsförutsättningarna har Rejlers 

Finland anpassat sin verksamhet och erbjuder nu också 

tjänster inom produktionseffektivitet, processdesign samt 

säkerhet och digitaliseringsprocesser. 

Rejlers Norge fortsätter att effektivisera organisationen 

och genomför ett antal kostnadsbesparingar för att för-

bättra lönsamheten. Verksamheten växte med 30 procent 

organiskt i kvartalet.  

IT Solutions andra kvartal har präglats av en stark till-

växt för våra IT-lösningar inom energisektorn. Under varu-

märket Rejlers Embriq samlar vi all kompetens inom IT So-

lutions, vilket kommer att skapa skalfördelar när det gäller 

våra digitala erbjudanden och Smart Metering Operations. 

Under kvartalet har vi noterat en positiv trend på efter-

frågan av våra tjänster i samtliga segment. I Sverige ska 

cirka 1 100 av landets största företag enligt lag göra en 

kartläggning av energiförbrukningen och föreslå åtgärder 

för att minska energianvändningen. Rejlers är bland de 

första i landet med certifierade energikartläggare och vi har 

under kvartalet tecknat större avtal med till exempel  

Statnett, Hafslund, Scania och Trafikverket. 

Vi stärker vår position på marknaden och fortsätter om-

ställningen till en mer effektiv organisation och verksam-

het. Målsättningen är att förbättra rörelsemarginalen till  

8 procent över tid och att uppnå vårt tillväxtmål  

2020-3030-4040. 

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

Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, MSEK 

 

Apr-

jun 

Apr-

jun 

Jan- 

jun 

Jan-

jun Helår 

Apr-

jun 

Apr-

jun 

Jan-

jun 

Jan-

jun Helår 

Apr-

jun 

Apr-

jun 

Jan-

jun 

Jan-

jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2015 

Rejlers Sverige 329,9 276,7 639,1 543,9 1 099,0 17,8 15,6 16,4 30,1 51,4 5,4 5,6 2,6 5,5 4,7 

Rejlers Finland 97,5 86,1 189,1 169,6 336,4 3,1 4,7 3,4 9,3 18,9 3,2 5,5 1,8 5,5 5,6 

Rejlers Norge 99,1 80,1 172,7 161,1 298,5 2,1 0,2 -5,7 0,5 3,5 2,1 0,2 -3,3 0,3 1,2 

IT Solutions 85,9 16,4 173,7 36,3 151,3 5,0 2,2 10,8 6,4 9,3 5,8 13,4 6,2 17,6 6,1 

Koncern- 

gemensamt 5,5 6,5 11,2 14,7 27,1 -5,4 -2,6 -8,3 -3,3 -12,1 - -  - - 

Elimineringar -9,7 -9,3 -18,4 -16,9 -36,8 - - - - - - -  - - 
Totalt  
koncernen 608,2 456,5 1 167,4 908,7 1 875,5 22,6 20,1 16,6 43,0 71,0 3,7 4,4 1,4 4,7 3,8 

 

April - Juni 2016 

Omsättningen uppgick till 608,2 MSEK (456,5), vilket mots-

varar en ökning med 33 procent, jämfört med samma period 

föregående år. 5 procentenheter av tillväxten är organisk 

och 28 procentenheter förvärvad. 

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 22,6 

MSEK (20,1). Omstruktureringskostnaderna i Sverige upp-

gick till 3,6 MSEK. Kvartalet innehöll två arbetsdagar fler i 

Sverige jämfört med föregående år. Finland och Norge hade 

tre fler arbetsdagar i kvartalet jämfört med föregående år. 

Debiteringsgraden uppgick till 73,1 procent (76,3). 

Januari - Juni 2016 

Omsättningen uppgick till 1 167,4 MSEK (908,7), vilket mots-

varar en ökning med 28 procent, jämfört med samma period 

föregående år. Tillväxten är helt förvärvad.  

Rörelseresultatet för halvåret uppgick till 16,6 MSEK 

(43,0). Omstruktureringskostnaderna i Sverige uppgick till 

9,7 MSEK. Stora uppstartskostnader av projekt i Norge och 

en svag beläggning första halvåret jämfört med första halv-

året 2015 har påverkat rörelseresultatet negativt. Kalen-

dereffekten har däremot påverkat rörelseresultatet posi-

tivt.  Halvåret innehöll en arbetsdag mer i Sverige och 

Norge samt två fler arbetsdagar i Finland jämfört med före-

gående år. 

Debiteringsgraden uppgick till 72,7 procent (75,0). 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 

halvåret till -2,6 MSEK (44,7) och för kvartalet till 10,7 MSEK 

(33,8). Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut 

till 35,5 MSEK jämfört med 108,8 MSEK den 31 december 

2015. Förändringen av likvida medel har påverkats av ut-

delningen på 25,8 MSEK (24,6), investeringar i anläggnings-

tillgångar om 22,2 MSEK (4,9) samt amorteringar på 38,4 

MSEK (19,4). 

Räntebärande skulder har minskat med 20,1 MSEK se-

dan den 31 december 2015 och var vid periodens utgång 

260,6 MSEK. Nettoskulden uppgick till 251,4 MSEK jämfört 

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

odens slut uppgick till 40,1 procent jämfört med 41,7 per den 

31 december 2015. Eget kapital per aktie uppgick till 40,12 

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

cember 2015. Koncernens checkräkningskredit på 50 

MSEK (50) är utnyttjad med 12,4 MSEK (-). 

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 halvåret till 5,1 MSEK (4,6) och investeringar i immateri-

ella anläggningstillgångar till 17,1 MSEK (0,3). Investeringar i 

dotterbolag och rörelser uppgick till 1,2 MSEK (2,5). Mer in-

formation om investeringarna i dotterbolag och rörelser 

finns på sidan 12. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick 

till 20,4 MSEK (14,5). 

Medarbetare 

Antal medarbetare uppgick vid periodens slut till 1 980 

 (1 778). Antal årsanställda uppgick till 1 963 (1 710). 

19 (7) medarbetare i Finland och 4 (4) i Norge var permit-

terade vid periodens slut. 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden 

till 11,2 MSEK (12,7) och resultat före skatt uppgick till -4,3 

MSEK (-5,7). 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

och efter periodens slut 

Den 1 juli tillträdde Thomas Rebermark befattningen som 

marknadschef i Rejlers AB. Thomas Rebermark ingår i 

Rejlers koncernledning med ansvar för marknads- och 

kommunikationsfrågor. Koordinering och utveckling av 

Rejlers position och profilering på nya och befintliga mark-

nader blir prioriterade områden. 

Rejlers Embriq har tillsammans med andra aktörer inom 

branschen erhållit tilldelning av forskningsmedel från Nor-

ges forskningsråd för forskning kring framtidens smarta 

energisystem. Ansökningarna sköts av Forskningssentre 

for miljøvennlig energi, och har en total kostnadsram på 

400 MNOK över sammanlagt 8 år. Som teknikaktör ger 

detta en särskilt god grund för att utveckla nya effektiva 

lösningar för energisektorn i direkt samarbete med energi-

företag, forskningsinstitut och andra deltagare. 
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Nyckeltal – Rejlers Sverige 

 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  329,9 276,7 639,1 543,9 1 099,0 

Rörelseresultat, MSEK  17,8 15,6 16,4 30,1 51,4 

Rörelsemarginal, %  5,4 5,6 2,6 5,5 4,7 

Antal medarbetare  1 082 1 018 1 082 1 018 1 173 
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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 54 procent av Rejlers totala omsättning.

Rejlers Sverige ökade omsättningen under andra kvarta-

let med 19 procent till 329,9 MSEK. 2 procentenheter av 

tillväxten är organisk och 17 procentenheter är förvär-

vad. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 17,8 

MSEK (15,6) inklusive omstruktureringsreservering på 3,6 

MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,4 procent 

(5,6). Resultatet har påverkats av kostnader för omstruk-

turering samt en lägre beläggning jämfört med motsva-

rande period 2015. Kvartalet innehöll två arbetsdagar fler 

än föregående år. 

Åtgärdsprogrammet, som under första kvartalet resul-

terade i nedskärning inom affärsområdet Technology, ut-

vecklas enligt plan. 

Den minskade efterfrågan inom vissa delar av industrin 

har lett till en omställning av Rejlers industriverksamhet. Vi 

avvecklar olönsamma delar av verksamheten och växer 

inom områden som industriell IT samt automatisering och 

digitalisering av tillverkningsprocesser (Industri 4.0). 

Våra tillväxtmarknader energi och infrastruktur utveck-

las positivt. Efterfrågan är stor på digitala tjänster inom alla 

affärsområden. Den nya energiuppgörelsen som regeringen 

presenterade i juni innebär att all elproduktion 2040 ska 

vara förnybar, men att detta inte innebär ett stoppdatum 

för kärnkraft eller en stängning av kärnkraft med politiska 

beslut. För Rejlers innebär det en tydlig satsning på tjänster 

inom hållbar elproduktion, modernisering av region- och 

distributionsnät samt fortsatta uppdrag inom kärnkraftsin-

dustrin som syftar till nya , smarta och säkra tekniklös-

ningar. Inom elnätsområdet efterfrågar också kunderna 

smarta elnätslösningar (Smart Grid) vilket leder till fler upp-

drag. 

Telekomverksamheten växer och behovet av telekom-

ingenjörer är stort, speciellt inom informations- och  

IT-säkerhet. Efterfrågan ökar också för uppdrag med syfte 

att förbättra kapacitet och kvalitet i mobilnäten. 

Marknaden inom väg och järnväg beräknas att växa 

kraftigt fram till år 2024. Rejlers är idag involverade i flera 

stora uppdrag för Trafikverket, som utredningen av hög-

hastighetsjärnvägen i Sverige och utbyggnaden av stam-

banan i Skåne. 

Nya bygginvesteringar för bostäder och lokaler ökar 

efterfrågan på Rejlers kompetens och antal uppdrag inom 

bygg- och fastighetsområdet fortsätter att öka. 

Uppdrag andra kvartalet 

Rejlers har anlitats för helhetsåtagande för ny arbets-

station till Scania. Uppdraget innebär att konstruera och 

installera en ny arbetsstation till lastbilstillverkarens  

Primerlackeringslinje på fabriken i Oskarshamn. 

» Rejlers har tecknat ett ramavtal med den nya Trafik-

verksskolan i Ängelholm om uthyrning av företagets 

konsulter som lärare vid skolan. 

» Rejlers är bland de första i landet med certifierade ener-

gikartläggare. Enligt Energimyndigheten är det i dag 

cirka 1 100 av Sveriges största företag som enligt lag 

måste göra en kartläggning av energiförbrukningen och 

föreslå åtgärder för att minska energianvändningen. 
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Nyckeltal – Rejlers Finland 

 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  97,5 86,1 189,1 169,6 336,4 

Rörelseresultat, MSEK  3,1 4,7 3,4 9,3 18,9 

Rörelsemarginal, %  3,2 5,5 1,8 5,5 5,6 

Antal medarbetare  501 483 501 483 482 
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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 andra kvarta-

let med 13 procent till 97,5 MSEK. Justerat för valutakur-

seffekter var tillväxten 7 procent. 4 procentenheter av 

tillväxten är organisk och 9 procentenheter är förvärvad. 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,1 MSEK (4,7), 

vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,2 (5,5) procent. 

Det försämrade resultatet beror på en fortsatt svag be-

läggning inom industriområdet. Kvartalet innehöll tre ar-

betsdagar fler än föregående år. 

Effektivitetsprogrammet, som initierades i första kvar-

talet, har gett effekt på lönsamheten jämfört med föregå-

ende kvartal. För att möta marknadsförutsättningarna har 

Rejlers Finland anpassat sina tjänster och erbjuder nu 

också tjänster inom produktionseffektivitet, processdesign 

samt säkerhet och digitaliseringsprocesser. 

Förvärven av JS-Verkot Oy och Caruna inom telekom- 

och elnätsområdet har tillfört ny kompetens och bidragit till 

fler affärer under kvartalet. 

Regeringens klimatanpassade energiplan medför en 

ökad efterfrågan på Rejlers tjänster inom förnybar energi-

produktion, energistyrning och energieffektiva lösningar. 

Rejlers har en god marknadsposition inom elnätsområ-

det, speciellt för tjänster inom projektledning och nya IT 

lösningar för kraftnäten i Finland. Efterfrågan på Rejlers 

energimättjänster är fortsatt god. 

Betydande investeringar inom infrastruktur planeras i 

Finland och flera stora järnvägsprojekt kommer att genom-

föras de kommande åren. Rejlers uppdrag inom nätplane-

ring och nätdesign av fasta och mobila nät sträcker sig över 

hela Norden. Telias outsourcingstrategi innebär att nya 

tjänster läggs ut på entreprenad vilket gynnar Rejlers. 

Byggmarknaden fortsätter att utvecklas starkt och 

stora byggprojekt har påbörjats med syfte att bygga ut stä-

der. Rejlers har fått flera nya uppdrag i dessa projekt. 

Uppdrag andra kvartalet 

» Rejlers hjälper staden Vasa att bli CO2 – neutral genom 

energibesiktningar. Med energibesiktningar i kommuner 

och städer går det ofta att uppnå avsevärda bespa-

ringar i energiförbrukning. 

» Rejlers är ansvarig för el, tele och säkerhetsplaneringen 

av den nya gallerian i Vanda Aviapolis området utanför 

Helsingfors. Kunden är Skanska Talonrakennus Oy. 

» Rejlers anlitas för att bygga ut telekomnätet, samordna 

säkerheten och övervaka kvalitén för MPY Palvelut 

Oyj:s bredbandsprojekt i Varkaus. 

 

    

 

 

Segment 

Rejlers Finland 

 



 

Nyckeltal – Rejlers Norge 

 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  99,1 80,1 172,7 161,1 298,5 

Rörelseresultat, MSEK  2,1 0,2 -5,7 0,5 3,5 

Rörelsemarginal, %  2,1 0,2 -3,3 0,3 1,2 

Antal medarbetare  240 230 240 230 239 
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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 15 procent av Rejlers totala omsättning. 

I Rejlers Norge ökade kvartalets omsättning med 24 pro-

cent till 99,1 MSEK. Rensat för valutakurseffekter ökade 

omsättningen med 30 procent. Hela tillväxten är orga-

nisk. Norge redovisar ett resultat under andra kvartalet 

på 2,1 MSEK (0,2) Det förbättrade resultatet beror främst 

på nya stora uppdrag. Kvartalet innehöll tre arbetsdagar 

fler än föregående år. 

Rejlers Norge effektiviserar organisationen och  

genomför ett antal kostnadsbesparingar för att komma till 

rätta med lönsamheten. Norgeverksamheten växte med 30 

procent organiskt i kvartalet. Samtidigt förbättrades resul-

tatet betydligt vilket beror på bättre debiteringsgrad och 

tre dagar fler i kvartalet. 

Rejlers Norge är inne i en uppbyggnadsfas för tjänster 

avseende digitalisering av processer till infrastruktur- 

energi och byggmarknaden. Rejlers deltar aktivt i utveckl-

ingen av dagens kommunikationsnät och har digitaliserat 

processerna för elsäkerhetsinspektioner. Stora kontrakt 

med Norkring, Telia och Agder Energi förväntas att ge en 

god beläggning framöver. 

ROC (Rejlers Operation Center för telekom) gör det möj-

ligt att, som enda företag i Norge, övervaka drift och under-

håll av kommunikationsnät för flera kunder samtidigt från 

en driftcentral i Trondheim. Denna satsning inkluderar pro-

grammering av nya processer och system, 

De viktigaste marknaderna för Rejlers är energi, trans-

port, järnväg och telekom vilka växer och genomgår omfat-

tande moderniseringar av teknik och infrastruktur. Den 

norska järnvägssektorn kommer att investera flera miljar-

der norska kronor för att uppgradera och digitalisera stora 

mängder av system och teknisk dokumentation. 

Efterfrågan av Rejlers tjänster ökar på alla bolagets 

marknader, speciellt inom bygg- och fastighetsområdet och 

för uppdrag som syftar till en effektivare och mer hållbar 

energianvändning. 

Uppdrag andra kvartalet 

» Rejlers Norge har vunnit ett spännande och mångfacet-

terat uppdrag för Norsk Jernbanemuseum i Hamar. 

Uppdraget omfattar el-projektering och energirådgiv-

ning. 

» Rejlers har vunnit ett ramavtal om projekteringstjänster 

för Statnetts transformatorstationer. Ramavtalet omfat-

tar uppgradering och anpassning av spänningsnivåer i 

befintliga transformatorstationer samt etablering av ett 

antal nya stationer. Syftet med uppdraget är att öka  

säkerheten i det norska kraftsystemet. 

» Rejlers har tecknat avtal med Nordland fylkeskommune 

om att genomföra en förstudie avseende järnvägslinjen 

Trofors - Mosjöen - Mo i Rana. Syftet är att förbättra 

kollektivtrafiken i regionen och öka hastigheten på 

järnvägslinjen. 

 

    

 

 

Segment 

Rejlers Norge 

 



 

Nyckeltal – IT Solutions 

 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

Omsättning, MSEK  85,9 16,4 173,7 36,3 151,3 

Rörelseresultat, MSEK  5,0 2,2 10,8 6,4 9,3 

Rörelsemarginal, %  5,8 13,4 6,2 17,6 6,1 

Antal medarbetare  147 38 147 38 179 
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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 

15 procent av Rejlers totala omsättning.

IT Solutions rapporterar en stark tillväxt under andra 

kvartalet. Omsättningen uppgick till 85,9 MSEK (16,4) och 

resultatet uppgick till 5,0 MSEK (2,2). Resultatet fortsät-

ter vara stabilt. 

Basen för IT Solutions utgörs av verksamheten i Rejlers 

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

Under varumärket Rejlers Embriq samlar vi allt i ett seg-

ment vilket förväntas att ge stora fördelar när det gäller 

våra digitala erbjudanden och Smart Metering Operations. 

Andra kvartalet präglas av en stark tillväxt för IT-lösningar 

inom energisektorn, inklusive smart-metering projekt. 

EU:s klimatdirektiv och ökade effektivitetskrav leder till 

ökad efterfrågan på avancerade IT-system och löpande 

tjänster. Marknaden för digitalisering av fysisk infrastruktur 

växer snabbt eftersom sensorer och uppkopplad utrustning 

(Internet of Things) stadigt blir allt mer utbrett och tillgäng-

ligt. 

Med en stark tillväxt och en redan stor marknadsandel i 

Norge har Rejlers Embriq en god grund för vidare utveckl-

ing i de nordiska länderna. Redan etablerade tjänste- 

plattformar som stödjer framtida behov av digitalisering, i 

kombination med områdeskunskap, är basen för en sådan 

expansion. 

Rejlers Embriq har tillsammans med andra aktörer inom 

branschen erhållit tilldelning av forskningsmedel från Nor-

ges forskningsråd för forskning kring framtidens smarta 

energisystem. 

Allt fler energibolag väljer Rejlers Embriqs smart-grid 

plattform Quant, levererad i form av en löpande tjänst (Soft-

ware as a service). Nya IT-Operations uppdrag har påbör-

jats under kvartalet och flera av våra befintliga kunder har 

förnyat sina avtal. 

Rejlers Energitjänster samarbetar med Rejlers Embriq 

på den svenska marknaden för att ytterligare stärka erbju-

dandet som systemleverantör. Den planerade utvecklingen 

av en central svensk Elhub inom de kommande åren är  

positiv för Rejlers satsningar på området. 

Marknaden för energimättjänster förväntas att öka de 

kommande åren, då många av de fjärravlästa mätarna i 

Norden ska bytas ut. 

Uppdrag andra kvartalet 

» Rejlers Embriq har i samarbete med Rejlers Norge och 

Computas tilldelats ett ramavtal för konsulttjänster inom 

en mängd olika fackområden för energikoncernen  

Hafslund. 

» Rejlers Embriq har tecknat ett nytt 3-årigt avtal med 

Synoptik. Synoptik är en optikerkedja med butiker i 

stora delar av Norge, där vi sedan flera år tillbaka har 

bidragit med ett brett utbud av IT-tjänster. 

 

    

 

 

Segment 

IT Solutions 
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Koncernen 

Resultaträkning i sammandrag 

MSEK  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

Nettoomsättning  608,2 456,5 1 167,4 908,7 1 875,5 

Personalkostnader  -379,1 -321,8 -754,0 -638,7 -1 280,1 

Övriga externa kostnader  -196,2 -107,4 -376,5 -212,9 -493,1 

Av- och nedskrivningar  -10,3 -7,3 -20,4 -14,5 -32,2 

Andelar i intressebolag  0,0 0,1 0,1 0,4 0,8 

Rörelseresultat  22,6 20,1 16,6 43,0 71,0 

Finansnetto  2,8 -0,5 2,2 -0,9 0,8 

Resultat efter finansnetto  25,4 19,6 18,8 42,1 71,8 

Skatt  -7,0 -4,7 -5,9 -10,0 -20,6 

Periodens resultat  18,4 14,9 12,9 32,1 51,2 
      

Hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare  18,0 14,9 12,1 32,1 51,2 

Aktieägare utan bestämmande inflytande  0,4 0,0 0,8 0,0 -0,1 
      

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

Resultat per aktie, kr  1,39 1,21 0,93 2,61 3,96 

 

 

Rapport över totalresultatet i sammandrag 

MSEK  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

  2016 2015 2016 2015 2015 

Periodens resultat 18,4 14,9 12,9 32,1 51,2 

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:      

Omräkningsdifferenser av utlandsverksamhet, netto efter skatt 8,9 -3,9 15,8 -4,9 -22,4 

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:      

Omvärderingar av nettopensionsskuld - - - - 12,1 

Summa övrigt totalresultat 8,9 -3,9 15,8 -4,9 -10,3 

Periodens totalresultat 27,3 11,0 28,7 27,2 40,9 
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Balansräkning i sammandrag 

MSEK 30 juni 30 juni 31 dec 

 2016 2015 2015 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    

Goodwill 400,6 261,3 395,4 

Övriga immateriella tillgångar 108,3 58,9 99,8 

Materiella tillgångar 38,7 37,1 36,2 

Övriga anläggningstillgångar 51,3 22,1 48,7 

Summa anläggningstillgångar 598,9 379,4 580,1 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 680,7 494,3 569,0 

Likvida medel 35,5 83,5 108,8 

Summa omsättningstillgångar 716,2 577,8 677,8 

Summa tillgångar 1 315,1 957,2 1 257,9 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderföretaget 518,4 444,0 516,5 

Innehav utan bestämmande inflytande 8,9 0,1 8,3 

Summa eget kapital 527,3 444,1 524,8 
    

Långfristiga skulder    

Avsättningar till pension 26,3 43,2 25,0 

Övriga långfristiga skulder 217,1 101,9 325,6 

Summa långfristiga skulder 243,4 145,1 350,6 

    

Kortfristiga skulder 544,4 368,0 382,5 

Summa skulder och eget kapital 1 315,1 957,2 1 257,9 

Varav räntebärande skulder 260,6 91,8 280,7 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 156,7 214,5 211,3 

 

 

Förändring av eget kapital i sammandrag 

MSEK 30 juni 30 juni 31 dec 

 2016 2015 2015 

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

Periodens totalresultat 28,7 27,2 40,9 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande - - -0,4 

Minoritetens andel i förvärvade bolag - - 8,3 

Förändringar hänförliga till transaktioner med ägarna    

Nyemission - - 59,0 

Utdelning -26,2 -24,6 -24,6 

Summa förändringar hänförliga till transaktioner med ägarna -26,2 -24,6 34,5 

Eget kapital vid periodens slut 527,3 444,1 524,8 

    

Hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare 518,4 440,0 516,5 

Innehav utan bestämmande inflytande 8,9 0,1 8,3 

Totalt 527,3 440,1 524,8 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

MSEK  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelse-

kapital och betald skatt 33,6 18,4 37,3 49,9 83,0 

Betald skatt -12,6 -4,7 -25,2 -9,9 -9,6 

Förändring av rörelsekapital -10,3 20,1 -14,7 4,7 -30,9 

Kassaflöde från löpande verksamhet 10,7 33,8 -2,6 44,7 42,5 
      

Kassaflöde från investeringsverksamhet -14,7 -3,6 -22,0 -7,1 -240,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -25,7 -34,9 -52,2 -44,0 221,9 

Periodens kassaflöde -29,7 -4,7 -76,8 -6,4 24,2 
      

Likvida medel vid periodens början 63,3 88,2 108,8 89,8 89,8 

Kursdifferens i likvida medel 1,9 0,0 3,5 0,1 -5,2 

Likvida medel vid periodens slut 35,5 83,5 35,5 83,5 108,8 

 

 

Nettolåneskuld 

MSEK 30 juni 30 juni 31 dec 

 2016 2015 2015 

Lån och krediter 260,6 91,8 280,7 

Pensionsskuld 26,3 43,2 25,0 

Likvida medel -35,5 -83,5 -108,8 

Summa 251,4 51,5 196,9 
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Förvärv av dotterbolag och rörelser 

Rejlers har den 1 januari förvärvat tillgångarna i Insplacon Oy. Den 1 maj förvärvades samtliga aktier i JS-Verkot Oy. 

Förvärven har hittills under året bidragit med 2,7 MSEK till omsättningen och 0,2 MSEK till rörelseresultatet. Om bolagen och 

rörelserna varit ägda sedan den 1 januari så hade de bidragit med en omsättning på 6,8 MSEK och ett rörelseresultat på 0,4 

MSEK. 

Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten 
MSEK Jan – jun 

 Totalt 

Anläggningstillgångar 0,4 

Omsättningstillgångar 1,2 

Likvida medel 3,0 

Långfristiga skulder - 

Övriga kortfristiga skulder -1,9 

Netto identifierbara tillgångar och skulder 2,7 
  

Goodwill 0,4 

Kundvärden 0,2 

Uppskjuten skatt på immateriella tillgångar -0,0 
  

Köpeskilling, likvida medel 3,2 

Avgår:  

Likvida medel i förvärvade bolag -3,0 

Utbetald tidigare oreglerad köpeskilling 1,0 

  

Netto kassautflöde under perioden 1,2 

 

Förvärvsanalyserna för de förvärvade verksamheterna är preliminära då tillgångarna inte slutligt analyserats. I goodwillvärdet, som inte är skattemässigt av-

dragsgillt, ingår personalens tekniska kompetens och förvärvade kundrelationer, som ej är separerbara, samt synergieffekter. I övrigt överensstämmer till-

gångarnas 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. 
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Nyckeltal 

MSEK  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

IFRS nyckeltal      

Resultat per aktie, kr 1,39 1,21 0,93 2,61 4,15 

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

Alternativa nyckeltal      
Rörelsemarginal, % 3,7 4,4 1,4 4,7 3,8 

Debiteringsgrad, % 73,2 76,3 72,7 75,0 75,0 

Omsättning per årsanställd, tkr 311 267 595 531 1 046 

Rörelseresultat per årsanställd, tkr 12 12 8 25 40 

Soliditet, % 40,1 46,4 40,1 46,4 41,7 

Eget kapital per aktie vid periodens slut 40,1 36,0 40,1 36,0 40,0 

Nettoskuld, MSEK 251,4 51,5 251,4 51,5 196,9 

Nettoskuld/just. EBITDA rullande 12, ggr 2,8 0,5 2,8 0,5 1,9 

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

Antal arbetsdagar 61 59 121 120 249 

Antal årsanställda 1 958 1 710 1 963 1 710 1 793 

Antal medarbetare vid periodens slut 1 980 1 778 1 980 1 778 2 082 

 

Definitioner för nyckeltal finns i bolagets senaste årsredovisning samt på sid 14. 

Kvartalsöversikt 

MSEK 

 

Kv1 

2014 

Kv2 

2014 

Kv3 

2014 

Kv4 

2014 2014 

Kv1 

2015 

Kv2 

2015 

Kv3 

2015 

Kv4 

2015 2015 

Kv1 

2016 

Kv2 

2016 

Omsättning             

Sverige 278,5 277,3 217,8 285,8 1 059,4 267,2 276,7 233,9 321,2 1 099,0 309,2 329,9 

Finland  68,8 80,3 64,7 79,4 293,2 83,5 86,1 70,5 96,3 336,4 91,6 97,5 

Norge 75,4 73,0 69,7 87,4 305,5 81,0 80,1 64,2 73,2 298,5 73,6 99,1 

IT Solutions 18,0 17,0 17,4 18,4 70,8 19,9 16,4 14,8 100,2 151,3 87,8 85,9 

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

Summa 438,9 442,0 366,5 464,1 1 711,5 452,2 456,5 380,1 586,7 1 875,5 559,2 608,2 
             

Rörelseresultat             

Sverige 24,8 7,6 5,8 21,7 59,9 14,5 15,6 14,1 7,2 51,4 -1,4 17,8 

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

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

IT Solutions 3,6 2,6 5,8 3,3 15,3 4,2 2,2 1,2 1,7 9,3 5,8 5,0 

Koncerngemensamt mm -11,5 -1,2 -1,1 -0,6 -15,2 -0,7 -2,5 -2,7 -3,7 -12,1 -2,9 -5,4 

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

Rörelsemarginal             

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

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

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

IT Solutions 20,0 15,3 33,3 17,9 21,6 21,1 13,4 8,1 1,7 6,1 6,6 5,8 

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 3,7 
             

Antal medarbetare             

Sverige 1 020 1 011 997 998 998 1 016 1 018 1 022 1 173 1 173 1 163 1 082 

Finland  452 447 431 434 434 447 464 482 482 482 500 501 

Norge 239 236 241 247 247 236 230 231 239 239 249 240 

IT Solutions 55 55 53 55 55 57 57 56 179 179 155 147 

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

Summa 1 778 1 760 1 733 1 742 1 742 1 764 1 778 1 800 2 082 2 082 2 077 1 980 



 

  

14 av 15   

  

Moderbolaget 

Resultaträkning i sammandrag 

MSEK Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

 2016 2015 2016 2015 2015 

Omsättning 5,5 6,5 11,2 12,7 25,1 

Personalkostnader -3,9 -3,3 -7,5 -8,0 -15,5 

Övriga externa kostnader -6,4 -5,3 -10,8 -9,1 -19,9 

Avskrivningar -0,2 -0,3 -0,5 -0,5 -1,1 

Rörelseresultat -5,0 -2,4 -7,6 -4,9 -11,4 
      

Finansnetto -0,2 -0,3 3,3 -0,8 39,7 

Resultat efter finansnetto -5,2 -2,7 -4,3 -5,7 28,3 
      

Bokslutsdispositioner - -  - -6,1 

Skatt -0,1 - -0,1 - -4,2 
Resultat efter skatt -5,3 -2,7 -4,4 -5,7 18,0 

 

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

 

Balansräkning i sammandrag 

MSEK 30 juni 30 juni 31 Dec 

 2016 2015 2015 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella tillgångar 0,0 0,8 0,4 

Materiella tillgångar 0,5 0,7 0,6 

Finansiella tillgångar 400,3 303,7 396,0 

Summa anläggningstillgångar 400,8 305,2 397,0 
    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 171,3 22,5 197,3 

Likvida medel - 35,3 36,5 

Summa omsättningstillgångar 171,3 57,8 233,8 

Summa tillgångar 572,1 363,0 630,8 
    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 214,1 161,5 244,3 

Obeskattade reserver 37,0 30,9 37,0 

Långfristiga skulder 158,6 30,9 265,5 

Kortfristiga skulder 162,4 139,7 84,0 
Summa skulder och eget kapital 572,1 363,0 630,8 

  



 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-

förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översätt-

ning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller. 
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Rejlers aktie 

Sista betalkurs för Rejlers serie B den 30 juni 2016 var 87,75 

kr per aktie, en minskning med 25 procent jämfört med den 

30 december 2015. Den 18 juli 2016 var sista betalkurs för 

Rejlers aktie av serie B 99,00 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. 

Från och med denna delårsrapport tillämpas ESMA:s 

riktlinjer för Alternative performance measurements. 

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari–september 2016 25 oktober 2016 

Definitioner 

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten 

som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa 

mått ger värdefull kompletterande information till investe-

rare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av 

bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar fi-

nansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara 

med mått som används av andra företag. Dessa finansiella 

mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som 

definieras enligt IFRS. 

Definition på nyckeltalet Nettoskuld/just. EBITDA rul-

lande 12 är nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före 

av- och nedskrivningar inklusive förvärvad verksamhet för 

den senaste 12-månadersperioden. 

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 19 juli 2016 

Rejlers AB (publ) 

 

 

Ivar Verner 

Ordförande 

 

 

Annika Steiber  Helena Nordman-Knutson Jan Samuelsson 

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

Thord Wilkne  Björn Lauber  Sten Pettersson 

Styrelseledamot  Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 

 

 

Peter Rejler 

Styrelseledamot, vd och koncernchef 

http://www.rejlers.com/se
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