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NYCKELTAL 2017 2016 
Nettoomsättning, MSEK 8169,3 7 075,6 
Justerat rörelseresultat* (EBITA), MSEK 244,8 176,3 
Justerad rörelsemarginal*, % 3,0 2,5 
Rörelseresultat (EBITA), MSEK 202,7 18,3 
Rörelsemarginal, % 2,5 0,3 
Orderingång, MSEK 9 899,2 7 177,5 
Medelantal anställda, FTE 5 693 4 806 
   
* = Justerat för jämförelsestörande kostnader   

Väsentliga händelser 2017 
 
 
• Omsättningen ökade till 8 169 MSEK jämfört med 

7 076 MSEK föregående år. 
• Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade från 176 till 

245 MSEK. Det motsvarade en förstärkning av den 
justerade rörelsemarginalen från 2,5 till 3 procent. 

• Under året slutfördes integrationerna av Skanska 
Installation och Delt, som förvärvades 2016. Bland 
nya bolag som förvärvades under 2017 kan nämnas 
Ivarssons Rörläggeri, Söderby Rör och 
Kylkompanjon (alla i Sverige).  

• Ett antal förändringar gjordes både i styrelsen och i 
koncernledningen. Vid årets slut bestod styrelsen 
av sex ledamöter: Carl Johan Falkenberg, Leif 
Gustafsson, Mats Jönsson, Young Kim, Anders 
Thulin och Mats Wäppling (ordförande). 
Tillförordnad koncernchef är Lennart Petersson. 

” 2017 var ett händelserikt år, då mycket 
föll på plats. Vi är nu definitivt på rätt väg.” 

Stark tillväxt och kraftig resultat-
förbättring 
 
2017 var ett händelserikt år, då mycket föll på plats. 
Efter en tid med stora förändringar, som påverkat 
resultatet negativt, kunde vi mot slutet av året se en 
vändning i samtliga affärsområden vilket är oerhört 
glädjande. 
 
För helåret ökade omsättningen med 15,5 procent 
och det justerade rörelseresultatet med hela 38,9 
procent, vilket innebar att den justerade 
rörelsemarginalen stärktes från 2,5 till 3 procent. 
Även om det fortfarande är långt från vår 
målsättning är vi fulla av tillförsikt. Vi är nu definitivt 
på rätt väg. 
 
Den nordiska byggkonjunkturen är fortsatt stark, och 
orderstocken var vid årsskiftet 6 223 MSEK vilket är 
rekordstort. Med vår lokala förankring och 
kompletta erbjudande är vi väl rustade för att kunna 
möta den stora efterfrågan som finns i hela Norden. 
Under året som kommer räknar vi med en stabil 
omsättning och fortsatt marginalförstärkning. 
 
Stockholm i februari 2018 
 
Lennart Petterson 
Tillförordnad vd och koncernchef 
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Omsättning 
 
 
Under helåret ökade Assemblins omsättning med 15,5 
procent från 7 076 till 8 169 MSEK. Tillväxten drevs 
både av förvärv och av en stark marknad. 
Omsättningen ökade i alla affärsområden förutom i 
Assemblin Finland. Tillväxten blev särskilt stor i de 
svenska affärsområdena Assemblin El och Ventilation. 
Omsättningen jämfört med föregående år påverkades 
också positivt av de förvärv som gjordes 2016 och nya 
förvärv 2017. Bland årets större förvärv kan nämnas 
de svenska bolagen Ivarssons Rörläggeri, Söderby Rör 
och Kylkompanjon, som tillsammans kommer att bidra 
med en nettoomsättning motsvarande knappt 70 
MSEK på årsbasis. 
 
Marknaden var fortsatt stark, och efterfrågan på 
service och installationer av tekniska system är stor i 
hela Norden. En uppdragsform som efterfrågas allt 
mer är samordnade projekt. Under 2017 startade 
Assemblin flera multidisciplinära projekt som 
exempelvis nya Choice Quality Hotel i Malmö, nytt 
badhus i Västerås, nya köpcentret C4 Shopping i 
Kristianstad. 
 
Även serviceuppdragen ökade under året, inte minst 
tack vare ett antal nationella serviceavtal.  
 
Resultat och marginal 
Efter en turbulent tid med stora förändringar och lägre 
lönsamhet vände utvecklingen mot slutet av 2017. Det 
justerade rörelseresultatet (justerat EBITA) för helåret 
2017 ökade med 38,9 procent, vilket innebar att den 
justerade rörelsemarginalen förbättrades till från 2,5 
till 3 procent.  
 
 

För helåret var lönsamheten starkast i den norska 
verksamheten, som redovisade en justerad 
rörelsemarginal på 6,4 procent.  
 
I den svenska verksamheten var rörelsemarginalen 
högst i affärsområde Assemblin Ventilation, som 
redovisade 4,7 procent, medan de båda 
affärsområdena Assemblin El och Assemblin VS 
levererade cirka 3 procent vardera. Lönsamheten i 
Assemblin El och VS pressades av några enstaka filialer 
med svagt resultat samt integrationskostnader i 
samband med de stora förvärv som gjordes 2016. 
Dessa negativa effekter klingade dock av, och under 
årets sista månader vände resultatutvecklingen. 
  
I den finska verksamheten blev resultatet negativt, men 
efter ett kraftfullt besparingsprogram vände 
utvecklingen även här.  
 
Kassaflöde 
Koncernen har en stark likviditet med 420,4 MSEK i 
kassa och ytterligare 374,5 MSEK i tillgängliga krediter. 
Den underliggande rörelsen fortsätter att vara starkt 
kassagenererande med låga investerings- och 
rörelsekapitalbehov. 
 
Medarbetare 
Medelantalet medarbetare 2017 uppgick till 5 693 
(4 806). Ökningen förklaras främst av de förvärv som 
genomförts 2016 och 2017. 

Utvecklingen 2017 
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För mer information 
 
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (philip.carlsson@assemblin.se eller 
+46 10 475 39 50). För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta koncernchef 
Lennart Petersson (lennart.petersson@assemblin.se eller +46 10 475 20 03) eller 
Kommunikationschef Åsvor Brynnel (asvor.brynnel@assemblin.se eller +46 10 475 39 48).  
 
Under våren kommer Assemblin att publicera en Års- och Hållbarhetsredovisning 2017 på 
bolagets hemsida www.assemblin.com. Det går även bra att beställa rapporten som trycksak 
genom att mejla namn och adress till kommunikation@assemblin.se  
 
Mer information om vår verksamhet finns också på vår webbplats: www.assemblin.com 
 
Följ oss på MyNewsDesk, Facebook, LinkedIn och/eller Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi 
utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, 
shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar den multidisciplinära koncernens 
styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vi har en omsättning på drygt 8,2 miljarder kronor och 
cirka 5 700 medarbetare på runt 100 orter i Norden. www.assemblin.com 
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