
 

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Tillsammans utvecklar våra 9 000 ingenjörer, 
arkitekter och miljöexperter hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio 
största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 70 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder 
SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl 11:40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 juli 2015 

 
STARKT RESULTAT OCH GOD ORGANISK TILLVÄXT – PÅ VÄG MOT LEDARPOSITIONEN I EUROPA 

 
APRIL – JUNI 2015  

 

 Nettoomsättning: 2 549,2 MSEK (2 337,3) 

 EBITA exklusive extraordinära kostnader: 232,6 MSEK (170,6); Marginal 9,1 procent (7,3) 

 EBITA: 203,7 MSEK (167,8); Marginal 8,0 procent (7,2) 

 Rörelseresultat: 190,8 MSEK (155,6); Marginal 7,5 procent (6,7) 

 Resultat efter skatt: 132,1 MSEK (108,6); Resultat per aktie: 1,45 SEK (1,19) 
 
JANUARI – JUNI 2015 
 

 Nettoomsättning: 5 014,6 MSEK (4 659,0) 

 EBITA exklusive extraordinära kostnader: 462,0 MSEK (404,1); Marginal 9,2 procent (8,7) 

 EBITA: 432,2 MSEK (392,8); Marginal 8,6 procent (8,4) 

 Rörelseresultat: 407,0 MSEK (367,8); Marginal 8,1 procent (7,9) 

 Resultat efter skatt: 292,3 MSEK (252,5); Resultat per aktie: 3,21 SEK (2,76) 

 Nettoskuld: 1 445,8 MSEK (1 522,8); Nettoskuld/EBITDA 1,4x (1,8x) 
 
Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar: 

 

 Sweco har lagt bud på nederländska Grontmij med cirka 6 000 anställda. Genom affären bildas det ledande 
teknikkonsultföretaget i Europa med en omsättning på cirka 15,2 miljarder SEK och cirka 14 500 medarbetare. 
Sweco tar därmed ett avgörande steg mot visionen att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom 
teknik, miljö och arkitektur. Inte bara omsättningsmässigt, utan framför allt som förstahandsvalet för kunder 
och medarbetare. Sweco och Grontmij förstärker varandra geografiskt, kompetensmässigt och kulturellt. Vår 
gemensamma kompetens och sammanhållna position i norra Europa gör oss svårslagna. Slutförande av affä-
ren förväntas ske i början av fjärde kvartalet. 
 

 Vårt arbete med ökat kundfokus och intern effektivitet ger resultat. Justerat för extraordinära kostnader och 
kalendereffekter ökar EBITA i kvartalet med över 15 procent. Samtidigt uppvisar tre av fyra affärsområden en 
organisk tillväxt på 10 procent eller mer. Rörelseresultat och omsättning ökar tack vare positiva kalender-
effekter, god organisk tillväxt och ökad debiteringsgrad. Trots extraordinära kostnader i samband med  
Grontmij-förvärvet, så är rörelseresultatet det bästa för något kvartal två hittills. 
 

 Sammantaget fortsätter marknaden att gradvis förstärkas, men våra delmarknader går i otakt. Den svenska 
marknaden utvecklas positivt, framförallt inom infrastruktur och inom bygg- och fastighetssektorn. Den norska 
marknaden har stabiliserats framförallt tack vare växande offentliga investeringar. Marknaden i Centraleuropa 
har stabiliserats medan marknaden i Finland är fortsatt utmanande.  

 

 Under kvartalet har Sweco Norge tilldelats sitt hittills största infrastrukturprojekt genom utbyggnaden av    
Bybanen i Bergen. Sweco Finland har fått förtroendet av Metsä Fibre att projektera världens mest moderna 
bioproduktbruk, vilket är den finska skogsindustrins största investering hittills. Under kvartalet har dessutom 
uppdragen vid anläggningen utökats då avtal tecknats om projektering av brukets fiberlinje.  
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Omsättning och resultat april – juni 2015 

Nettoomsättningen ökade med 9 procent och upp-
gick till 2 549,2 MSEK (2 337,3). Den organiska 
tillväxten uppgick till 9 procent.   
 
Rörelseresultatet ökade med 35,2 MSEK till 190,8 
MSEK (155,6). Resultatökningen beror huvudsak-
ligen på förbättrat resultat i Sverige och Norge. 
 
Resultatet i Sverige och Norge ökar framför allt tack 
vare positiva kalendereffekter och förbättrad debite-
ringsgrad, samt god organisk tillväxt. Resultatet i 
Finland påverkas negativt av lägre debiteringsgrad 
och projektnedskrivningar.  
 
Positiva kalendereffekter uppgår till 8 arbetstimmar, 
vilket påverkat omsättning och rörelseresultat posi-
tivt med cirka 36 MSEK jämfört med samma period 
föregående år. Framför allt Sverige och Norge på-
verkades av positiva kalendereffekter. 
  
Debiteringsgraden för koncernen ökade med 0,6 
procentenheter till 77,0 procent jämfört med föregå-
ende år. Förstärkningen beror framför allt på ett 
framgångsrikt arbete med ökat kundfokus och   
förbättrad intern effektivitet, men även en positiv 
marknadsutveckling bidrar.  
 
Rörelseresultatet har belastats med extraordinära 
kostnader i samband med Grontmij-transaktionen 
om 28,9 MSEK (2,8 MSEK avseende Vectura-
transaktionen). 
 
EBITA-resultatet uppgick till 203,7 MSEK (167,8). 
Justerat för extraordinära kostnader uppgick EBITA 
till 232,6 MSEK (170,6).  
 

Omsättning och resultat januari – juni 2015 

Nettoomsättningen ökade med 8 procent och upp-
gick till 5 014,6 MSEK (4 659,0). Den organiska 
tillväxten uppgick till 7 procent.  
 
Rörelseresultatet ökade med 39,8 MSEK till 407,0 
MSEK (367,2). Resultatförbättringen beror väsent-
ligen på förbättrat resultat i Sverige och Norge.  
 
Resultatet i Sverige och Norge ökar framför allt tack 
vare en förbättrad debiteringsgrad och god organisk 
tillväxt. Resultatet i Finland påverkas negativt av 
lägre debiteringsgrad och projektnedskrivningar.  
 
Debiteringsgraden för koncernen ökade med 1,1 
procentenheter till 76,2 procent jämfört med samma 
period föregående år. 
 
Positiva kalendereffekter uppgår till 3 arbetstimmar, 
vilket påverkat omsättning och rörelseresultatet 
positivt med cirka 12 MSEK jämfört med samma 
period föregående år. 
 
Rörelseresultatet har belastats med extraordinära 
kostnader i samband med Grontmij-transaktionen 
om 29,8 MSEK (11,3 MSEK avseende Vectura-
transaktionen). 
 
EBITA-resultatet uppgick till 432,2 MSEK (392,8). 
Justerat för extraordinära kostnader uppgick EBITA 
till 462,0 MSEK (404,1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nyckeltal Apr-jun 2015 Apr-jun 2014 Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 

Jul 2014 - 
jun 2015 Helår 2014 

Nettoomsättning, MSEK 2 549,2 2 337,3 5 014,6 4 659,0 9 569,3 9 213,7 

 Organisk tillväxt, % 9 -1 7 1   3 

 Förvärvad tillväxt, % 0 17 0 18   10 

EBITA, MSEK 203,7 167,8 432,2 392,8 853,9 814,5 

 Marginal, % 8,0 7,2 8,6 8,4 8,9 8,8 

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 190,8 155,6 407,0 367,2 801,4 761,6 

 Marginal, % 7,5 6,7 8,1 7,9 8,4 8,3 

Resultat efter skatt, MSEK 132,1 108,6 292,3 252,5 584,4 544,6 

Resultat per aktie, SEK 1,45 1,19 3,21 2,76 6,41 5,96 

Debiteringsgrad, % 77,0 76,4 76,2 75,1 76,2 75,6 

Antal normalarbetstimmar 467 459 954 951 1 958 1 955 

Antal årsanställda 8 894 8 599 8 769 8 521 8 655 8 535 
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Marknad 

Sammantaget fortsatte marknaden att gradvis   
förbättras under det andra kvartalet. Omfattande 
investeringar genomförs framför allt i bostäder och 
infrastruktur.   
 
Samtidigt är återhämtningen ojämn och på vägen 
mot en bred och robust tillväxt finns fallgropar i den 
allmänekonomiska utvecklingen. Osäkerhet om 
utvecklingen för världsekonomin, geopolitisk oro, 
konsekvenserna av utvecklingen i Grekland och 
hushållens skuldsättning är exempel på risker som 
kan störa utvecklingen.  
 
Marknadssituationen skiljer sig åt mellan Swecos 
affärsområden. I Sverige sker en stadig förbättring 
av marknaden. I Norge sker en stabilisering av 
marknaden, med stöd av offentliga investeringar. 
Marknaderna i Centraleuropa är utmanande, men 
har stabiliserats och positiva tecken kan skönjas i 
Tjeckien, Polen och Litauen. Samtidigt är         
marknaden i Finland fortsatt utmanande.  
 
Utsikter 

Efterfrågan på Swecos tjänster är sammantaget 
stabil och följer till stor del den allmänna ekono-
miska utvecklingen på Swecos delmarknader, men 
med viss eftersläpning.  
 
Förvärv och avyttringar under andra kvartalet 

Under kvartalet har Sweco Finlands innehav i det 
ryska bolaget Cabix Consulting CJSC JV avyttrats. 
Under kvartalet har också det ryska dotterbolaget 
NIPI TRTI avyttrats.  
 
Därmed är den absoluta merparten av Swecos 
verksamhet i Ryssland avslutad. Den återstående 
verksamheten är huvudsakligen begränsad till  
projektexport i mindre omfattning.  
 
Under kvartalet har Sweco samtidigt omvärderat  
tilläggsköpeskillingar i Polen och Finland, samt 
tillgångar kopplade till dessa.  
 
Sammantaget belastar ovanstående transaktioner 
förvärvsrelaterade poster och därmed rörelseresul-
tat med 0,6 MSEK.  

Händelser efter periodens utgång 

Den 1 juli meddelades att Sweco förvärvat cirka 9 
procent av samtliga aktier i Grontmij, för en total 
köpeskilling om 29,4 MEUR.  
 

Den 13 juli lämnade Sweco det rekommenderade 
offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i 
Grontmij. Samma dag kallade Sweco till extra   
bolagsstämma den 24 augusti med anledning av 
budet på Grontmij.   
 
Kassaflöde och finansiell ställning 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick under perioden till 196,7 MSEK 
(186,6). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 
1 445,8 MSEK (1 522,8). Nettoskulden i förhållande 
till EBITDA var 1,4 ggr (1,8).  
 
Disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kredi-
ter vid rapportperiodens utgång var 907,9 MSEK 
(848,8). 
 
Förvärv av Grontmij 

Den 1 juni offentliggjorde Sweco avsikten att     
förvärva nederländska Grontmij N.V. Genom affären 
skapas det ledande teknikkonsultföretaget i Europa 
med en omsättning på cirka 15,2 miljarder SEK och 
cirka 14 500 medarbetare.  
 
Grontmij är ett av Europas största teknikkonsult-
företag med expertis inom energi, infrastruktur, 
byggnader och vatten. Bolaget grundades 1915 och 
är noterat på Euronext Amsterdam. Grontmij har 
cirka 6 000 medarbetare och verksamhet i framför 
allt Nederländerna, Sverige, Danmark, Tyskland, 
Belgien och Storbritannien. 
 
Grontmijs verksamhet kommer att integreras i 
Sweco och under Swecos varumärke.  
 
Sweco har under drygt 10 år genomfört fler än 100 
förvärv. Denna affär är helt i linje med Swecos till-
växtstrategi och vision att bli Europas mest       
respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö 
och arkitektur. 
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Motiv för samgåendet 

 Bildar det ledande teknikkonsultföretaget 
på den europeiska marknaden 

 En i det närmaste perfekt matchning – 
geografiskt, operationellt och kulturellt 

 Möjliggör värdeskapande genom           
operationella förbättringar och synergier 

 Etablerar nya plattformar för tillväxt i den 
attraktiva nordeuropeiska marknaden  

 Skapar ett ännu starkare kunderbjudande 
genom en svårslagen kompetensbas  

 Ökar utvecklingsmöjligheterna för       
medarbetarna och attraktiviteten som     
arbetsgivare 

 Ett stort steg på vägen mot Swecos vision 
att bli Europas mest respekterade företag i 
branschen 

 
Transaktionen 

Baserat på aktie- och valutakurser per 29 maj   
värderas köpeskillingen till cirka 354 MEUR för 
samtliga utestående aktier, varav 39 procent (140 
MEUR) i kontant vederlag och 61 procent (214 
MEUR) i nyemitterade Sweco-B aktier.  
 
Kontantdelen av budet kommer inledningsvis att 
finansieras med ett brygglån. Avsikten är att brygg-
finansieringen huvudsakligen ska återbetalas    
genom en företrädesemission som förväntas     
genomföras efter 29 oktober 2015.  
 
Uppköpserbjudandet är enhälligt rekommenderat av 
Grontmijs Executive Board och Supervisory Board. 
Sweco har bindande åtaganden för acceptans av 
budet motsvarande 55 procent av aktierna i   
Grontmij. I tillägg äger Sweco 9 procent av aktierna i 
Grontmij. Därmed har Sweco kontroll över cirka 64 
procent av samtliga utestående aktier i Grontmij i 
form av bindande acceptans till erbjudandet.   
 
Affären är beroende av samtycke från myndigheter, 
Swecos aktieägare och att erbjudandet accepteras 
av ägarna av motsvarande åtminstone 80 procent 
av aktierna i Grontmij.  
 
Uppköpserbjudandet offentliggjordes den 13 juli 
genom en erbjudandehandling. Vidare offentlig-
gjordes ett prospekt avseende upptagande till   
handel på Nasdaq Stockholm av de nya aktierna av 
serie B som emitteras som vederlag i uppköpser-
bjudandet.  
 
Den 10 juni lämnade Konkurrensverket tillstånd till 
samgåendet mellan Sweco och Grontmij. 
 
Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 24 
augusti 2015 vid vilken aktieägarna ska fatta beslut 
relaterade till uppköpserbjudandet, den tilltänkta 
efterföljande gränsöverskridande fusionen mellan 
Grontmij och Sweco samt ett bemyndigande för 

Swecos styrelse att fatta beslut om en företrädes-
emission.  
 
Målsättningen är att uppköpserbjudandet kan slut-
föras i början av fjärde kvartalet 2015. 
 
Påverkan på Swecos resultat och ställning 

Grontmij redovisade 2014 en årsomsättning om 659 
MEUR (5 995,8 MSEK) och EBITA (enligt Swecos 
definition) om 20,4 MEUR (185,5 MSEK), exklusive 
extraordinära kostnader och den avyttrade        
verksamheten i Frankrike.  
 
Affären förväntas ge betydande möjligheter att 
skapa värden genom synergier och operationella 
förbättringar. Resultatförbättringar på 27 MEUR 
EBITA förväntas, varav cirka hälften består av årliga 
kostnadssynergier och den andra hälften uppnås 
genom ett snabbare genomförande av Grontmijs 
”Back-on-Track”-plan. Cirka 90 procent av synergi-
erna och de operationella förbättringarna förväntas 
bli realiserade under de första fyra åren efter sam-
gåendet.  
 
Sammanlagt uppskattas extraordinära engångs-
kostnader som påverkar EBITA att uppgå till 50 
MEUR. Dessa engångskostnader avser transaktion, 
integration och omstrukturering.  
 
Genom förvärvet skapas dessutom möjligheter för 
Grontmij att som en del av den nya koncernen ut-
nyttja skattemässiga förlustavdrag och uppnå lägre 
finansieringskostnader.  
 
Sedan Uppköpserbjudandet och den avsedda föret-
rädesemissionen har genomförts förväntas en 
skuldsättningsgrad (Nettoskuld/EBITDA) som är 
under Swecos finansiella mål om 2,0x, pro forma 
och justerat för extraordinära kostnader. 
 
Information i samband med Grontmijaffären 

Ovanstående utgör en sammanfattning av affären 
och är därmed ofullständig. För en komplett be-
skrivning hänvisas till erbjudandehandlingar som 
finns tillgängliga på Swecos hemsida, 
www.swecogroup.com. 
 
Den 3 augusti kommer Grontmij avlägga rapport för 
det första halvåret 2015.  
 
 

http://www.swecogroup.com/


Affärsområde – Sweco Sverige 

5 Sweco AB (publ) Delårsrapport januari–juni 2015 

Omsättning och resultat april-juni 

Den organiska tillväxten under kvartalet var stark 
och ökade till 10 procent. Rörelseresultatet ökade 
med 51,7 MSEK. Merparten av ökningen sker tack 
vare stark organisk tillväxt och förbättrad debite-
ringsgrad, men även kalendereffekter bidrar. 
 
Positiva kalendereffekter om 8 timmar bidrar med 
cirka 21 MSEK till omsättning och rörelseresultat 
jämfört med föregående år.  
 
Omsättning och resultat januari-juni 

Omsättningen ökade med 8 procent, varav 7 pro-
centenheter organiskt.  
 
Rörelseresultatet ökade med 72,0 MSEK, främst till 
följd av en ökad debiteringsgrad och stark organisk 
tillväxt. Positiva kalendereffekter om 4 timmar bidrar 
med cirka 11 MSEK till omsättning och rörelse-
resultat jämfört med föregående år.  
 
Marknad 

Det sker en stabil förbättring av den svenska mark-
naden. Efterfrågan på Swecos tjänster i Sverige är 
sammantaget god.  
 
Det finns en ökad efterfrågan på bygg- och fastig-
hetsmarknaden. Sweco möter en positiv utveckling 
inom vatten- och miljösektorn med betydande kom-
munala investeringar. Marknaden för energirelate-
rade  tjänster är avvaktande medan industrisektorn 
visar tecken på förbättring. På infrastrukturmark-
naden görs betydande offentliga investeringar vilket 
borgar för god tillväxt på medellång sikt.  
 
Händelser och åtgärder 

Maria Gårdlund, vd för Sweco Position, utsågs till 
vinnare av Guldhuset 2015, en utmärkelse för  
framgångsrikt ledarskap inom samhällsbyggnads-
sektorn. 
 
Uppdrag 

Sweco ska utföra 3D/BIM-projektering för dubbel-
spåret på Roslagsbanan mellan Roslags Näsby och 
Tibble. Uppdraget åt SL är värt cirka 18 MSEK.  
 
I Tanzania ska Sweco modernisera Hale vatten-
kraftverk på uppdrag av Sida. Sweco ska assistera 
vid entreprenörsupphandling, projektuppföljning 
samt granskning av bygghandlingar och konstruk-
tionsritningar. Uppdraget är värt cirka 17 MSEK. 
 
Sweco har tecknat ett treårigt ramavtal med FN:s 
projektledningsorganisation UNOPS (United Nations 
Office for Project Services) som omfattar hela   
Swecos tjänsteutbud.  
 
 
 
 

 

Nettoomsättning 
och resultat 

Apr-jun 
2015 

Apr-jun 
2014 

Jan-jun 
2015 

Jan-jun 
2014 

Nettoomsättning, 
MSEK 

1 595,8 1 447,4 3 138,8 2 913,2 

  Organisk  
  tillväxt, % 

10 -3 7 -1 

  Förvärvad 
  tillväxt, % 

0 30 1 30 

Rörelseresultat, 
MSEK 

177,2 125,5 350,5 278,5 

  Rörelse- 
  marginal, % 

11,1 8,7 11,2 9,6 

Antal 
årsanställda 

4 837 4 670 4 738 4 637 

 
 
Om Sweco Sverige 

Sweco Sverige är landets ledande teknikkonsult och 
koncernens största affärsområde med 5 000 an-
ställda. Verksamheten omfattar arkitektur, byggkon-
struktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, 
industri, projektledning, energi-system, IT för sam-
hällsutveckling samt samhälls-analys & strategi.  
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Omsättning och resultat april-juni 

Den organiska tillväxten fortsatte att vara stark och 
uppgick till 14 procent. Rörelseresultatet ökade till 
44,3 MSEK (24,7), framförallt till följd av positiva 
kalendereffekter och ökad debiteringsgrad.  
 
Positiva kalendereffekter om 15 timmar påverkade 
resultat och omsättning positivt med 14 MSEK  
jämfört med föregående år.  
 
Omsättning och resultat januari-juni 

Omsättningen ökade till 1 082,5 MSEK (977,4). Den 
organiska tillväxten var stark och uppgick till 11 
procent. Rörelseresultatet ökade till 84,4 MSEK 
(79,5) huvudsakligen till följd av stark organisk  
tillväxt och ökad debiteringsgrad.  
 
Antalet tillgängliga arbetstimmar var samma som 
föregående år.  
 
Marknad 

Tillväxten i den norska ekonomin var svag under 
andra kvartalet. Swecos marknad stabiliseras dock 
av ökade offentliga investeringar.  
 
Byggsektorn möter fortsatt tillväxt och regeringen 
planerar för stora investeringar i vägar och järn-
vägar. Samtidigt bidrar den kraftiga urbaniseringen 
till en fortsatt efterfrågan på nya bostäder. Under-
hållsbehov av vatten- och avloppsanläggningar 
samt investeringar i offentliga lokaler ger också 
möjlighet för tillväxt de kommande åren.  
 
Uppdrag 

Under andra kvartalet har Sweco Norge fått sitt 
största infrastrukturprojekt hittills när Bybanen i 
Bergen byggs ut med en tvärförbindelse genom 
berget till förorten Fyllningsdalen. Sweco ansvarar 
för detaljprojektering och utformning. Utbyggnaden 
ska bidra till socialt hållbara resor och planeras att 
tas i bruk 2021. Uppdraget utförs åt Bergens 
kommun och Bybanen Utvikling till ett värde av cirka 
190 MSEK. 
 
På uppdrag av Oslo kommun ska Sweco utarbeta 
en plan för att göra Storgatan effektivare, tryggare 
och attraktivare. Uppdraget är värt cirka 20 MSEK. 
 
Sweco ska återställa byggbeståndet hos Hansea-
tiska museet som finns på Unescos världsarvslista. 
Uppdraget utförs åt Bergens kommun och beräknas 
färdigställt 2022. Uppdraget är värt cirka 11 MSEK. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nettoomsättning 
och resultat 

Apr-jun 
2015 

Apr-jun 
2014 

Jan-jun 
2015 

Jan-jun 
2014 

Nettoomsättning, 
MSEK 

551,1 490,0 1 082,5 977,4 

Organisk 
tillväxt, % 

14 2 11 8 

Förvärvad 
tillväxt, % 

0 0 0 0 

Rörelseresultat, 
MSEK 

44,3 24,7 84,4 79,5 

Rörelse- 
   marginal, % 

8,0 5,0 7,8 8,1 

Antal 
årsanställda 

1 350 1 263 1 332 1 237 

 
 
Om Sweco Norge 

Sweco är ett av de ledande teknikkonsultföretagen i 
Norge med cirka 1 300 anställda. Den norska verk-
samheten erbjuder tjänster inom främst energi, 
byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten 
och miljö samt industri. 
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Omsättning och resultat april-juni 

Omsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med 
föregående år. Rörelseresultatet minskade till 9,5 
MSEK (27,9) framförallt på grund av lägre         
debiteringsgrad och projektnedskrivningar. 
 
Kalendereffekter var försumbara jämfört med före-
gående år.  
 
Omsättning och resultat januari-juni 

Omsättningen ökade till 779,0 MSEK (746,6), fram-
för allt beroende på valutakurseffekter. Rörelsere-
sultatet minskade till 25,4 MSEK (54,5) på grund av 
lägre beläggning och projektned-skrivningar.  
 
Kalendereffekter var försumbara jämfört med före-
gående år.  
 
Marknad 

Marknaden är fortsatt utmanande med en utdragen 
lågkonjunktur i den finska ekonomin. Samtidigt finns 
en stabil efterfrågan på Swecos tjänster. Efterfrågan 
på bygg- och fastighetsrelaterade tjänster är till-
fredsställande, medan marknaderna för infrastruktur 
och industri är fortsatt dämpade.  
 
Händelser och åtgärder 

Under kvartalet avyttrades Sweco Finlands innehav 
i Cabix Consulting CJSC JV i Ryssland.  
 
Uppdrag 

Sweco fick under kvartalet i uppdrag av Metsä Fibre 
Oy att projektera världens mest effektiva och    
moderna bioproduktbruk i Äänekoski. Anläggningen 
förväntas vara klar att tas i bruk under 2017. Under 
kvartalet har uppdragen vid anläggningen utökats 
då avtal tecknats med Andritz om projektering av 
brukets fiberlinje. 
 
Under kvartalet fick Sweco i uppdrag att ansvara för 
konstruktionen av en ny sjukhusbyggnad i Åbo. 
Byggnaden kommer att ha åtta våningar och om-
fatta totalt 54 000 kvadratmeter. Uppdraget utförs åt 
sjukhusdistriktet i sydvästra Finland och beräknas 
slutfört 2019. Det är värt cirka 19 MSEK. 
 
På uppdrag av Salpausselän Yhteiskoulutalo Ltd 
ska Sweco ansvara för byggledningstjänster och 
övervakning för renovering och utbyggnad av 
Salpausselkä skolan i Lahtis. Renoveringen      
omfattar en yta på totalt 8 500 kvadratmeter. Upp-
dragets värde är cirka 4 MSEK. 
 
Sweco deltar i alliansprojektet Hiukkavaara, en 
byggnad för skol- och idrottsaktiviteter i Uleåborg. I 
den första etappen, som genomförs i år, ansvarar 
Sweco för VVS, el och automation. Uppdraget utförs 
åt Uleåborgs stad och är värt cirka 3 MSEK.  
 
 

 

 
 

Nettoomsättning 
och resultat 

Apr-jun 
2015 

Apr-jun 
2014 

Jan-jun 
2015 

Jan-jun 
2014 

Nettoomsättning, 
MSEK 

396,8 391,1 779,0 746,6 

Organisk 
tillväxt, % 

-1 7 0 7 

Förvärvad 
tillväxt; % 

0 4 1 3 

Rörelseresultat, 
MSEK 

9,5 27,9 25,4 54,5 

Rörelse- 
marginal, % 

2,4 7,1 3,3 7,4 

Antal 
årsanställda 

1 891 1 847 1 874 1 826 

 
 
Om Sweco Finland 

Sweco Finland är en av landets största teknikkon-
sulter med cirka 1 900 anställda. Affärsområdet 
omfattar i huvudsak verksamheter för byggkon-
struktion, installation, energi, miljö, industri och 
projektledning.  
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Omsättning och resultat april-juni 

Den organiska tillväxten var 24 procent och omsätt-
ningen ökade till 76,5 MSEK (68,9). 
 
Rörelseresultatet ökade till 4,6 MSEK (2,3). Ökning-
en sker framför allt till följd av högre beläggning i 
Tjeckien, Estland och Polen. 
 
Omsättning och resultat januari-juni 

Den organiska tillväxten var 19 procent och omsätt-
ningen ökade till 145,5 MSEK (126,8). 
 
Rörelseresultatet ökade till 8,1 MSEK (2,5). Debite-
ringsgraden ökade i perioden. Resultatförbättringen 
är huvudsakligen hänförligt till förbättrat resultat i 
Tjeckien, Estland och Polen. 
 
Marknad 

Marknaderna i Centraleuropa har stabiliserats efter 
finanskrisen, samtidigt som investeringsnivån är 
fortsatt låg i de flesta länderna inom affärsområdet.  
 
Tecken på förbättrad efterfrågan finns i Tjeckien, 
Polen och Litauen, som är Swecos största mark-
nader i regionen. Förberedelserna för projekt finan-
sierade av EU:s strukturfonder för perioden 2014-
2020 har påbörjats. Anbudsprocesserna för dessa 
förväntas starta under andra halvan av 2015.  
 
Samtidigt som det finns positiva tecken på mark-
naden, så skapar konflikten i Ukraina osäkerhet om 
framtiden, särskilt gällande investeringar i de bal-
tiska länderna. 
 
Händelser 

Under kvartalet avyttrades dotterföretaget NIPI TRTI 
i Sankt Petersburg, Ryssland.  
 
Uppdrag 

På uppdrag av vatten- och avfallsmyndigheten i 
Utena, Litauen ska Sweco medverka i ombygg-
naden av kommunens slambehandlingsanläggning. 
Sweco ansvarar för projektledning och framtagande 
av upphandlingsunderlag och miljökonsekvens-
beskrivningar för all tillståndshantering samt för 
tillsyn och kontroll. Anläggningen ska hantera    
torkning och förbränning av slam. Projektet är värt 
cirka 1,3 MSEK. 
 
Samarbetet ökar inom koncernen och konsulter från 
Centraleuropa levererar tjänster till Swecos nordiska 
kunder. I Stockholm deltar tjeckiska konsulter i  
utbyggnaden av Henriksdals reningsverk, konsulter 
från Polen och Bulgarien kommer delta i utbygg-
naden av tunnelbanan och litauiska konsulter deltar 
i ett av stadens sjukhusprojekt.  
 
 

 
 
 

Nettoomsättning 
och resultat 

Apr-jun 
2015 

Apr-jun 
2014 

Jan-jun 
2015 

Jan-jun 
2014 

Nettoomsättning, 
MSEK 

76,5 68,9 145,5 126,8 

Organisk 
tillväxt, % 

24 8 19 0 

Förvärvad 
tillväxt, % 

-10 -9 -4 -8 

Rörelseresultat, 
MSEK 

4,6 2,3 8,1 2,5 

Rörelse- 
marginal, % 

6,0 3,3 5,6 2,0 

Antal 
årsanställda 

795 800 804 803 

 
 
Om Sweco Centraleuropa 

Sweco Centraleuropa har cirka 800 anställda och är 
verksamt i Estland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slova-
kien och Bulgarien.
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Investeringar januari-juni 2015 

Investeringar i inventarier uppgick till 71,9 MSEK 
(39,7) och avsåg i huvudsak IT-investeringar.       
Avskrivningar på inventarier uppgick till 75,1 MSEK 
(66,7) och avskrivningar på immateriella tillgångar 
till 28,5 MSEK (28,3). 
 
Köpeskillingar avseende förvärv av bolag uppgick till 
31,5 MSEK (84,8) och påverkade koncernens       
likvida medel negativt med 25,9 MSEK (66,8).   
Köpeskillingar avseende avyttringar av bolag upp-
gick till 5,7 MSEK (45,2) och påverkade koncernens 
likvida medel positivt med 2,8 MSEK (42,9). 
 
Under året har utdelning till Sweco AB:s aktieägare 
gjorts med totalt 317,9 MSEK (295,8). 
 
Moderbolaget januari-juni 2015 

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 176,8 
MSEK (160,5) och avser koncerninterna tjänster. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,9 MSEK 
(145,3). Investeringar i inventarier uppgick till 13,2 
MSEK (7,0) och likvida medel var vid periodens 
utgång 6,8 MSEK (0,0). 
 
Sweco-aktien 

Sweco-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
Aktiekursen för Sweco B var 108,75 SEK vid peri-
odens utgång, vilket är en uppgång under året med 
3 procent. Nasdaq Stockholm steg under samma 
period med 7 procent. 
 
Under kvartalet har Sweco genomfört en nyemiss-
ion av totalt 900 000 aktier av serie C, omvandlat 
433 791 aktier av serie C till aktier av serie B samt 
genom inlösen dragit in 466 209 aktier av serie C.  
 
Under kvartalet har även Sweco överlåtit 449 961 
egna aktier av serie B till deltagarna i Aktiebonus-
program 2014 samt sålt 139 825 aktier av serie B 
för att täcka sociala avgifter i samband med Aktie-
sparprogram 2011 och Aktiebonusprogram 2014. 
Vid periodens slut har Sweco totalt 1 442 769 aktier 
i eget förvar, varav 542 769 B-aktier och 900 000  
C-aktier.  
 
Totalt antal aktier vid periodens slut uppgick till 
92 850 638, varav 9 368 164 av serie A, 82 582 474  
av serie B samt 900 000 av serie C. Efter avdrag för 
aktier i eget förvar uppgick antal utestående aktier 
vid periodens slut till 91 407 869, varav 9 368 164  
aktier av serie A och 82 039 705 av serie B. 
 
Extra årsstämma 2015 

Med anledning av Swecos planerade förvärv av 
Grontmij kommer en extra bolagsstämma att hållas 
den 24 augusti 2015 på Swecos huvudkontor, Gjör-
wellsgatan 22 i Stockholm. Mer information finns på 
Swecos hemsida. 
Redovisningsprinciper  

Sweco följer de av EU antagna IFRS-standarderna 
och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna delårs-  
rapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårs-
rapportering, den svenska Årsredovisningslagen 
samt Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.  
 
I övrigt har det inte skett några förändringar av kon-
cernens redovisnings- och värderingsprinciper som 
beskrivs i Not 1 i årsredovisningen för 2014. I denna 
rapport avser belopp inom parentes samma period 
under föregående år. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 

Sweco-koncernens och moderbolagets väsentliga 
risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker 
knutna till den allmänna ekonomiska utvecklingen 
och investeringsviljan på olika marknader, förmågan 
att attrahera och behålla kompetent personal samt 
effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare 
exponerad för olika slag av finansiella risker såsom 
valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som 
beskrivs i Swecos årsredovisning 2014 på sidan 78 
”Risker och riskhantering” bedöms inte några    
väsentliga risker ha tillkommit. 
 
Normalarbetstimmar 

Antalet normalarbetstimmar under 2015, baserat på 
12 månaders försäljningsvägda verksamhetsmix per 
Q3 2014, fördelar sig enligt följande: 
 
Kvartal 1: 487 (492) -5 
Kvartal 2: 467 (459) +8 
Kvartal 3: 521 (522) -1 
Kvartal 4: 488 (482) +6 
Totalt 2015: 1 963 (1 955) +8 
   
På grund av förändrade arbetstidsvillkor för delar av 
den finska verksamheten har definitionen av nor-
malarbetstid förändrats. Jämförelsetalen för 2014 är 
justerade i enlighet med den nya definitionen.  

 
Ekonomisk information 2015 

Delårsrapport januari-september  23 oktober 2015 
Bokslutskommuniké 2015  11 februari 2016 
 
För ytterligare information kontakta: 

Tomas Carlsson, Vd och koncernchef  
Telefon 08 695 66 60 / 070 552 92 75 
tomas.carlsson@sweco.se 
 
Jonas Dahlberg, ekonomi- och finansdirektör  
Telefon 08 695 63 32 / 070 347 23 83  
jonas.dahlberg@sweco.se 
 
SWECO AB (publ) Org. nr. 556542-9841 
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm 
Telefon 08 695 60 00, Fax 08 695 66 10 
E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com 

http://www.swecogroup.com/


 

10 Sweco AB (publ) Delårsrapport januari–juni 2015 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som före-
taget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 

 
Stockholm den 17 juli 2015 

 
 
 
 
 
 

Johan Nordström Anders G. Carlberg 
Styrelseordförande Styrelseledamot 

 
 
 
 
 

Gunnel Duveblad Eva Lindqvist Pernilla Ström 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 
 
 
 
 

Carola Teir-Lehtinen Johan Hjertonsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 
 
 
 
 

Thomas Holm Göran Karloja Anna Leonsson 
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 

 
 
 
 
 
 
 

Tomas Carlsson 
Vd och koncernchef 

Styrelseledamot 
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GRANSKNINGSRAPPORT  

Revisors rapport över översiktlig granskning av 
finansiell delårsinformation i sammandrag (delårs-
rapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. 
årsredovisningslagen 
 
Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårs-
rapporten för Sweco AB (publ) för perioden 1 januari 
till 30 juni 2015. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna finansiella delårsinformation i 
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella 
delårsinformation grundad på vår översiktliga 
granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 
med International Standard on Review Engage-
ments ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansi-
ell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor. En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är an-
svariga 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 revis-
ionssed 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 årsredovisnings-
lagen. 
 
Stockholm den 17 juli 2015 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
Michael Bengtsson 
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig revisor 
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Nyckeltal1) Apr-jun 2015 Apr-jun 2014 Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 
Jul 2014 - 
jun 2015 Helår 2014 

         

Lönsamhet         

EBITA-marginal, % 8,0 7,2 8,6 8,4 8,9 8,8 

Rörelsemarginal (EBIT), % 7,5 6,7 8,1 7,9 8,4 8,3 

Vinstmarginal, % 7,2 6,3 7,9 7,2 8,1 7,8 

          

Omsättningstillväxt          

Organisk tillväxt, % 9 -1 7 1   3 

Förvärvad tillväxt, % 0 17 0 18   10 

Valutaeffekt, % 0 1 1 0   0 

Total tillväxt, % 9 17 8 19   13 

          

Operativa nyckeltal          

Debiteringsgrad, % 77,0 76,4 76,2 75,1 76,2 75,6 

Normalarbetstimmar 467 459 954 951 1 958 1 955 

Antal årsanställda 8 894 8 599 8 769 8 521 8 655 8 535 

          

Skuldsättning          

Nettoskuld, MSEK    1 445,8 1 522,8   1 262,0 

Räntebärande skulder, MSEK    1 531,9 1 696,2   1 435,5 

          

Finansiell styrka          

Nettoskuld/eget kapital, %    77,2 94,2   66,9 

Nettoskuld/EBITDA, ggr    1,4 1,8   1,3 

Soliditet, %    28,5 25,4   31,9 

Disponibla likvida medel, MSEK2)    907,9 848,8   1 142,4 

          

Avkastning          

Avkastning på eget kapital, %    33,6 24,7   31,0 

Avkastning på sysselsatt kapital, %    24,1 21,1   23,2 

          

Aktiedata          

Resultat per aktie, SEK  1,45 1,19 3,21 2,76 6,41 5,96 

Resultat per aktie efter utspädning, 
SEK 

1,42 1,17 3,16 2,74 6,34 5,89 

Eget kapital per aktie, SEK3)    20,37 17,60   20,64 

Eget kapital per aktie efter utspäd-
ning, SEK3) 

   20,08 17,34   20,30 

Antal utestående aktier på balans-
dagen  

   91 407 869 90 962 355   90 763 410 

Antal återköpta B- och C-aktier    1 442 769 1 454 492   1 653 437 

 
1) Nyckeltalsdefinitionerna återfinns på Swecos hemsida. 
2) Inklusive outnyttjade krediter.  
3) Avseende den del som är hänförlig till moderbolagets aktieägare. 
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Resultaträkning 
MSEK  Apr-jun 2015 Apr-jun 2014 Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 

Jul 2014 - 
jun 2015 Helår 2014 

Nettoomsättning 2 549,2 2 337,3 5 014,6 4 659,0 9 569,3 9 213,7 

Övriga externa kostnader -618,5 -531,1 -1 157,9 -1 035,8 -2 356,1 -2 234,0 

Personalkostnader -1 686,3 -1 601,2 -3 344,1 -3 158,1 -6 200,9 -6 014,9 

EBITDA 244,4 205,1 512,6 465,1 1 012,3 964,8 

Av- och nedskrivningar -40,7 -37,3 -80,4 -72,3 -158,4 -150,3 

EBITA 203,7 167,8 432,2 392,8 853,9 814,5 

Förvärvsrelaterade poster1) -12,9 -12,2 -25,2 -25,6 -52,5 -52,9 

Rörelseresultat (EBIT) 190,8 155,6 407,0 367,2 801,4 761,6 

Finansnetto -6,7 -9,3 -13,3 -30,1 -26,5 -43,3 

Resultat före skatt  184,1 146,3 393,7 337,1 774,9 718,3 

Inkomstskatt -52,0 -37,7 -101,4 -84,6 -190,5 -173,7 

PERIODENS RESULTAT 132,1 108,6 292,3 252,5 584,4 544,6 

        

Periodens resultat hänförligt till:           

Moderbolagets aktieägare 131,8 107,9 291,8 251,2 582,6 541,9 

Innehav utan bestämmande infly-
tande 

0,3 0,7 0,5 1,3 1,8 2,7 

Resultat per aktie hänförlig till  
moderbolagets aktieägare, SEK 

1,45 1,19 3,21 2,76 6,41 5,96 

       

Genomsnittligt antal utestående 
aktier 

91 164 665 90 994 471 90 982 262 91 020 263 90 931 430 90 950 430 

Utdelning per aktie, SEK - - - - - 3,50 
 

1) Förvärvsrelaterade poster definieras som avskrivningar och nedskrivningar av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, 
omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt vinster och förluster vid avyttringar av bolag och verksamheter. 

 

Rapport över resultat och  
övrigt totalresultat, MSEK  Apr-jun 2015 Apr-jun 2014 Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 

Jul 2014 - 
jun 2015 Helår 2014 

Periodens resultat  132,1 108,6 292,3 252,5 584,4 544,6 

Poster som inte ska återföras i  
resultaträkningen 

       

Omvärdering av förmånsbestämda  
pensioner, netto efter skatt1,2)  

41,9 - 41,9 - -13,8 -55,7 

Poster som senare kan återföras 
i resultaträkningen 

       

Omräkningsdifferens, netto efter 
skatt 

-16,8 22,1 -25,3 34,6 -16,9 43,0 

Omräkningsdifferens överfört till 
årets resultat  

0,0 - 0,0 8,0 0,0 8,0 

TOTALRESULTAT FÖR 
PERIODEN 

157,2 130,7 308,9 295,1 553,7 539,9 

          

Periodens totalresultat hänförligt 
till:           

Moderbolagets aktieägare 156,9 129,5 308,6 293,4 551,9 536,7 

Innehav utan bestämmande infly-
tande  

0,3 1,2 0,3 1,7 1,8 3,2 

          
1) Skatt på omvärdering av  
 förmånsbestämda pensioner  

-15,5 - -15,5 - 5,0 20,5 

 

2) Omvärdering sker årligen, samt kvartalsvis vid materiella förändringar i akturiella antaganden 
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Kassaflödesanalys 
MSEK  Apr-jun 2015 Apr-jun 2014 Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 

Jul 2014 - 
jun 2015 Helår 2014 

Kassaflöde från löpande verksam-
het före förändring av rörelsekapital 
och betald skatt  235,1 195,5 495,9 444,1 994,1 942,3 

Betald skatt  -59,8 -45,1 -115,4 -143,0 -172,3 -199,9 

Förändringar av rörelsekapital  -36,7 -108,1 -183,8 -114,5 -216,9 -147,6 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  138,6 42,3 196,7 186,6 604,9 594,8 

Kassaflöde från investeringsverk-
samhet  -38,4 -30,3 -104,6 -64,5 -217,1 -177,0 

Kassaflöde från finansieringsverk-
samhet  -110,4 -34,1 -174,6 -287,2 -469,2 -581,8 

PERIODENS KASSAFLÖDE -10,2 -22,1 -82,5 -165,1 -81,4 -164,0 

 
 

Balansräkning 
MSEK  2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

Goodwill  2 139,5 2 146,3 2 162,5 

Övriga immateriella tillgångar  112,1 141,3 120,9 

Materiella anläggningstillgångar  390,9 379,7 399,3 

Finansiella anläggningstillgångar  58,4 58,6 76,1 

Omsättningstillgångar exkl. likvida medel  3 792,1 3 464,0 2 984,8 

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar  86,2 173,3 173,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 579,2 6 363,2 5 917,1 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  1 862,3 1 600,8 1 873,7 

Innehav utan bestämmande inflytande  10,1 15,0 14,1 

Summa eget kapital  1 872,4 1 615,8 1 887,8 

Långfristiga skulder  1 482,0 1 692,8 1 407,7 

Kortfristiga skulder  3 224,8 3 054,6 2 621,6 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 579,2 6 363,2 5 917,1 

    

Ansvarsförbindelser  252,1 227,9 223,4 

 

Förändring av eget kapital 
MSEK  Jan–jun 2015 Jan–jun 2014 

 

Eget kapital 
hänförligt  
till moder-

bolagets 
aktieägare  

Innehav  
utan  

bestäm-
mande 

inflytande  

Totalt  
eget  

kapital  

Eget kapital 
hänförligt  
till moder-

bolagets 
aktieägare  

Innehav  
utan  

bestäm-
mande 

inflytande  

Totalt  
eget  

kapital  

Eget kapital vid årets ingång  1 873,7 14,1 1 887,8 1 617,5 15,1 1 632,6 

Totalresultat för perioden 308,6 0,3 308,9 239,4 1,7 295,1 

Överföring till aktieägare -317,9 -0,5 -318,4 -295,8 -2,7 -298,5 

Innehav utan bestämmande inflytande i förvär-
vade bolag -  -  - - 0,8 0,8 

Förvärv av innehav utan bestämmande infly-
tande -11,7 -2,9 -14,6 0,0 0,0 0,0 

Avyttring av innehav utan bestämmande infly-
tande -  -0,9 -0,9 - 0,1 0,1 

Återköp av egna aktier -  -  - -16,1 - -16,1 

Försäljning av återköpta egna aktier 16,6 -  16,6 - - - 

Aktiebonusprogram -9,1 -  -9,1 - - - 

Aktiesparprogram 2,1 -  2,1 1,8 - 1,8 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 1 862,3 10,1 1 872,4 1 600,8 15,0 1 615,8 
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Förvärv av dotterföretag och rörelser 

Sweco har under perioden förvärvat OTEC Elkonsult AB samt verksamheten i Rapcon Oy. Under perioden har 
Sweco även förvärvat minoritetsandelar i Siltanylund Oy, Contesta Oy och Sweco Architects AS. De förvärvade 
bolagen har sammanlagt 20 anställda. Köpeskillingen uppgår totalt till 31,5 MSEK och har påverkat likvida medel 
negativt med 25,9 MSEK. Förvärven har påverkat koncernens balansräkning enligt tabell nedan. Av den ej regle-
rade köpeskillingen om 1,8 MSEK avser villkorade köpeskillingar 0,0 MSEK. De förvärvade bolagen har under 
perioden bidragit med 7,2 MSEK i omsättning och 1,0 MSEK i rörelseresultat (EBIT). I det fall samtliga bolag 
hade varit ägda från årets början hade bidraget till omsättningen varit cirka 16,1 MSEK och till rörelseresultatet 
cirka 4,0 MSEK.  
 

Förvärv, MSEK  

Immateriella tillgångar  15,1 

Omsättningstillgångar 10,4 

Uppskjuten skatt -1,4 

Övriga kortfristiga skulder -7,3 

Innehav utan bestämmande inflytande 14,7 

Total köpeskilling 31,5 

Ej reglerad köpeskilling -1,8 

Likvida medel -3,8 

MINSKNING AV KONCERNENS LIKVIDA MEDEL 25,9 

 
 
Avyttring av dotterföretag och rörelser 

Sweco har under perioden avyttrat NIPI TRTI med 73 anställda och Cabix Consulting CJSC JV med 22 anställda. 
Bolagen och verksamheten har bidragit med 5,8 MSEK i omsättning och 1,7 MSEK i rörelseresultat. Resultat vid 
försäljningarna uppgick till -4,1 MSEK och påverkade koncernens likvida medel positivt med 2,8 MSEK. Avytt-
ringarna har påverkat koncernens balansräkning enligt tabell nedan. 
 

Avyttringar, MSEK  

Materiella anläggningstillgångar  0,5 

Omsättningstillgångar 14,3 

Övriga kortfristiga skulder -4,1 

Innehav utan bestämmande inflytande -0,9 

Vid avyttring bokfört realisationsresultat -4,1 

Total köpeskilling 5,7 

Likvida medel i avyttrade företag -2,9 

ÖKNING AV KONCERNENS LIKVIDA MEDEL 2,8 

 
 
Verkligt värde av finansiella instrument 

Koncernens finansiella tillgångar värderade till verkligt värde uppgick till 13,5 (12,2) MSEK. Derivatinstrumenten 
är valutaterminskontrakt och det verkliga värdet för dessa bestäms med utgångspunkt från noterade kurser för 
valutaterminer på balansdagen (Nivå 2). Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom mark-
nadsvärdering, t ex nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. 
När tillförlitligt underlag saknas för värdering till verkligt värde redovisas finansiella tillgångar till anskaffningsvär-
det (Nivå 3). Det skedde inga överföringar mellan någon av nivåerna under perioden. 
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Kvartalsöversikt  
2015 
Kv 2 

2015 
Kv 1 

2014 
Kv 4 

2014 
Kv 3 

2014 
Kv 2 

2014 
Kv 1 

2013 
Kv 41) 

2013 
Kv 31) 

2013 
Kv 21) 

2013 
Kv11) 

2012 
Kv41) 

2012 
Kv 31) 

             

Nettoomsättning, 
MSEK                      

Sweco Sverige 1 595,8 1 543,0 1 571,5 1 219,0 1 447,4 1 465,8 1 537,8 1 103,0 1 139,1 1 114,0 1 191,9 866,4 

Sweco Norge 551,1 531,4 521,3 419,1 490,0 487,4 486,6 377,6 493,3 457,0 466,0 356,2 

Sweco Finland 396,8 382,2 408,2 341,9 391,1 355,5 346,2 293,1 336,6 316,4 344,8 282,9 

Sweco Centraleuropa 76,5 69,0 94,7 67,7 68,9 57,9 91,6 71,4 68,0 70,4 113,4 68,4 

Koncerngemensamt,  
elimineringar m.m. 

-71,0 -60,2 -41,1 -47,6 -60,1 -44,9 -26,2 -35,4 -35,3 -40,2 -30,2 -25,0 

TOTALT 
KONCERNEN 

2 549,2 2 465,4 2 554,6 2 000,1 2 337,3 2 321,7 2 436,0 1 809,7 2 001,7 1 917,6 2 085,9 1 548,9 

                  

Rörelseresultat, 
MSEK  

                

Sweco Sverige 177,2 173,3 210,7 81,0 125,5 153,0 172,8 79,1 132,0 112,1 144,0 51,7 

Sweco Norge 44,3 40,1 57,5 41,5 24,7 54,8 59,5 34,9 64,0 27,6 97,5 29,8 

Sweco Finland 9,5 15,9 4,1 26,5 27,9 26,6 9,2 26,1 17,9 16,3 25,3 36,8 

Sweco Centraleuropa 4,6 3,5 6,0 4,3 2,3 0,2 -1,9 -5,9 1,1 -6,8 -7,8 -11,9 

Koncerngemensamt,  
elimineringar m.m. 

-31,9 -4,3 -11,8 1,9 -12,6 -9,6 -49,6 -16,0 -14,9 -5,1 -24,2 -1,1 

EBITA 203,7 228,5 266,5 155,2 167,8 225,0 190,0 118,2 200,1 144,1 234,8 105,3 

Förvärvsrelaterade 
poster2) 

-12,9 -12,3 -15,3 -12,0 -12,2 -13,4 -62,3 -12,2 -9,5 -10,1 -34,4 -5,9 

TOTALT 
KONCERNEN (EBIT) 

190,8 216,2 251,2 143,2 155,6 211,6 127,7 106,0 190,6 134,0 200,4 99,4 

                  

Rörelsemarginal, %                  

Sweco Sverige 11,1 11,2 13,4 6,6 8,7 10,4 11,2 7,2 11,6 10,1 12,1 6,0 

Sweco Norge 8,0 7,5 11,0 9,9 5,0 11,2 12,2 9,2 13,0 6,0 20,9 8,4 

Sweco Finland 2,4 4,2 1,0 7,7 7,1 7,5 2,7 8,9 5,4 5,1 7,4 13,0 

Sweco Centraleuropa 6,0 5,1 6,3 6,3 3,3 0,4 -2,0 -8,2 1,6 -9,7 -6,9 -17,4 

EBITA 8,0 9,3 10,4 7,8 7,2 9,7 7,8 6,5 10,0 7,5 11,3 6,8 

Förvärvsrelaterade 
poster2) 

-0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -2,6 -0,7 -0,5 -0,5 -1,7 -0,4 

TOTALT 
KONCERNEN (EBIT) 

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

 
 

 Januari-juni 
Nettoomsättning 

MSEK 
Rörelseresultat 

MSEK 
Rörelsemarginal 

% 
Antal  

årsanställda 

 Affärsområde 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Sweco Sverige 3 138,8 2 913,2 350,5 278,5 11,2 9,6 4 738 4 637 

Sweco Norge 1 082,5 977,4 84,4 79,5 7,8 8,1 1 332 1 237 

Sweco Finland 779,0 746,6 25,4 54,5 3,3 7,4 1 874 1 826 

Sweco Centraleuropa 145,5 126,8 8,1 2,5 5,6 2,0 804 803 

Koncerngemensamt,  
elimineringar m.m.3) 

-131,2 -105,0 -36,2 -22,2 - - 21 18 

Förvärvsrelaterade poster2) - - -25,2 -25,6 - - - - 

TOTALT KONCERNEN 5 014,6 4 659,0 407,0 367,2 8,1 7,9 8 769 8 521 
 

1) På grund av förändrade redovisningsprinciper har samtliga kvartal 2012 och 2013 omräknats. 
 2) Förvärvsrelaterade poster definieras som avskrivningar och nedskrivningar av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, 
omvärdering av tilläggsköpeskillingar samt vinster och förluster vid avyttringar av bolag och verksamheter. 
3) I rörelseresultat för koncerngemensamt ingår huvudsakligen moderbolagets resultat om -13,4 MSEK (-14,6) samt kostnader avseende 
förvärvsaktiviteter om 29,8 MSEK.  
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Moderbolagets resultaträkning, MSEK Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 Helår 2014 

Nettoomsättning 176,8 160,5 343,8 

Rörelsekostnader -190,2 -175,1 -364,4 

Rörelseresultat  -13,4 -14,6 -20,6 

Finansnetto 20,3 159,9 524,8 

Resultat efter finansnetto  6,9 145,3 504,2 

Bokslutsdispositioner - - -1,5 

Resultat före skatt  6,9 145,3 502,7 

Skatt - - -67,4 

RESULTAT EFTER SKATT 6,9 145,3 435,3 

 
 
 

Moderbolagets balansräkning, MSEK  Jan-jun 2015 Helår 2014 

Immateriella anläggningstillgångar 12,6 2,3 

Materiella anläggningstillgångar 40,2 38,0 

Finansiella anläggningstillgångar 2 082,1 2 059,3 

Omsättningstillgångar 392,1 1 790,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 527,0 3 889,9 

Eget kapital 1 310,5 1 605,5 

Obeskattade reserver 2,8 2,8 

Långfristiga skulder 1 119,7 971,5 

Kortfristiga skulder 94,0 1 310,1 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 527,0 3 889,9 

 
  


