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AB Ångpanneföreningens delårsrapport januari - juni 2000

• Rörelseresultat exklusive återbäring från SPP förbättrades 80 procent
      36 (20) MSEK
• Resultat efter finansnetto exklusive återbäring från SPP förbättrades
      31 procent till 27 (20)MSEK
• Resultat efter finansnetto inklusive återbäring från SPP var 284 MSEK
• Omsättningen ökade med 6 procent till 849 (799) MSEK
• Substansvärdet 109 (73) kr per aktie
• Medarbetarna tecknade konvertibler för 96 MSEK

Med undantag för uppdrag från energi- och processindustrin förbättrades efter-
frågan på koncernens tjänster under perioden jämfört med 1999. Kapacitets-
utnyttjandet mätt per månad ökade successivt under perioden från 64 till 71
procent. Resultatet i konsultrörelsen förbättrades starkt. För andra kvartalet var
resultatet tre gånger högre än motsvarande period 1999.

Uppdragen inom teknisk och administrativ IT fortsatte att öka. Detta var särskilt
påtagligt inom ÅF-Systemdesign. Olika delar av verksamheten trimmades
genom sammanläggningar av enheter och etablering av effektivare affärsenheter.
Detta gällde främst energi- , miljö- och processverksamheten. Kontroll- och
besiktningsverksamhetens resultat har förbättrats med 7 MSEK jämfört med
föregående år, men resultatet var fortfarande negativt.

Ett flertal mätningar under perioden av ÅFs image på marknaden, bland tekno-
loger och uppdragsgivare inom IT-sektorn visar att företaget har industrikonsult-
branschens starkaste varumärke som leverantör av konsulttjänster och som
arbetsgivare.

Erbjudandet till ÅFs medarbetare att teckna konvertibla skuldebrev mottogs
positivt och drygt 700 medarbetare tecknade sig för 96 MSEK, vilket mot-
svarade 90 procents teckning av lånet. Fullt utnyttjat genom konvertering under
perioden januari 2004 - juni 2005 motsvarar de tillkommande aktierna en
utspädning på 6 procent av rösterna och 9 procent av kapitalet. Likviden för
konvertiblerna erhölls i juli 2000.
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SPPs aviserade premieåterbetalning till ÅF har nuvärdesberäknats till 257
MSEK och redovisas på egen rad i resultaträkningen för att underlätta
jämförelser. I huvudsak återbetalas SPP-medlen genom premienedsättning och
lösen av ÅFs pensionsskuld på 105 MSEK.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 284
(20) MSEK, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 50,4 (9,0) procent.

Exklusive återbäringen från SPP på 257 MSEK var koncernresultatet efter
finansnetto och intressebolagsandelar 27 (20) MSEK.

Omsättningen uppgick till 849 (799) MSEK. Ökningen återfinns främst inom
affärsområde Data, Elektronik och Mekanik, vilket är i enlighet med ambitionen
att öka detta affärsområdes relativa tyngd i ÅF. Vinstmarginalen uppgick till
33,4 (2,5). Exklusive återbäring från SPP blev vinstmarginalen 3,1 (2,5) procent.
Orderstocken ökade till 468 (422) MSEK.

Resultatet har belastats med kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på
1,5 (1,4) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 201,9 (15,1) MSEK.

Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag var under perioden 2215
(2235). Moderbolagets omsättning var 52 (48) MSEK och resultatet efter finans-
netto 1,2 (0,5) MSEK.

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervär-
den i fastigheter, var 109 (73) kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick
till 43 (38) procent.

Vid periodens inledning förvärvades Miljöforskargruppen AB (MFG) med verk-
samhet i Sverige, Finland och Danmark. MFG är ett av de mest meriterade mil-
jöspecialistföretagen i Norden. Under perioden träffades samarbetsavtal med
bland andra Joseph Maier Papiertechnologie, Siemens, SilberSoftware och
Bredbandsbolaget. Avtalet med Joseph Maier Papiertechnologie ger möjlighet
till delägande i den tyska pappersmaskinkonsulten inom ett år.

Ägandet i det Manchesterbaserade ÅF-QPS Consultants Ltd med ett 30-tal
medarbetare ökades från 40 till 70 procent under perioden.
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Konsultrörelsen

Konsultrörelsens samlade resultat efter finansiella poster ökade med 36 procent
till 33 (24) MSEK. Omsättningen ökade till 908 (843) MSEK.

Resultat och omsättning per affärsområde
Perioden, (perioden 1999) samt hela 1999

Resultat
MSEK

Omsättning
MSEK

    Helår 1999, MSEK
Resultat       Omsättning

El & Instrument 16(18) 258(240) 36 498
Energi, Miljö & Process -6(12) 202(209) 12 391
VVS 8(5) 95(96) 13 186
Data, Elektronik& Mekanik 24(5) 229(180) 15 390
Kontroll & Besiktning -7(-14) 58(48)        -17 108
Utbildning&Management -2(-2) 67(70)    1 140
Av tabellen framgår utvecklingen under perioden för de sex affärsområdena.

ÅFs kapacitetsutnyttjande – debiteringsgrad – förbättrades under det första
halvåret 2000.

Affärsområdet Energi, Miljö & Process, som har flest kunder inom processindu-
strin och energisektorn, påverkades av låga investeringar inom dessa två sekto-
rer. Kapacitetsutnyttjandet var fortsatt lågt trots den neddragning av kapaciteten
som har gjorts under senare delen av 1999 och i början av innevarande år.
Resultatet var nära noll under det andra kvartalet. Även affärsområdet El &
Instrument berördes, men i mindre omfattning, av den låga investeringsnivån i
de nämnda sektorerna. Processindustrin signalerar dock en starkare aktivitet,
medan elmarknadens låga priser utgör ett hinder för en större efterfrågan i
energisektorn.

Inom affärsområde VVS utvecklades verksamheten positivt, och vinstmargina-
len uppgick till 8 procent. Den positiva utvecklingen bedöms komma att fortsätta
under året.

Resultatet ökade inom affärsområde Data, Elektronik & Mekanik till att mot-
svara 11 procent vinstmarginal. I enlighet med ÅFs expansionsambitioner växte
detta affärsområde mest under perioden. Tillväxten i omsättning uppgick till 27
procent.

Affärsområde Kontroll & Besiktning redovisar ett svagt resultat som dock är 7
MSEK bättre än motsvarande period föregående år. Verksamheten påverkades
av de säsongsvariationer som finns inom detta område och som ger lägre
efterfrågan under det första halvåret men ett starkare andra halvår. Efterfrågan är
dock svagare än förväntat till följd av kärnkraftsindustrins besparingsprogram.
Inom hela kontroll- och besiktningsmarknaden fortsätter arbetet med att nå en
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bättre balans mellan utbud och efterfrågan och ÅF agerar aktivt i detta
omstruktureringsarbete.

Resultatet inom affärsområde Utbildning & Management var något bättre än
motsvarande period 1999. Omstruktureringsarbetet av utbildningsbolaget
ÅF-SIFU pågår planenligt. Svårigheterna att erhålla finansiering via bistånds-
program påverkade negativt utvecklingen inom den internationella manage-
mentkonsultverksamheten som gick med en mindre förlust.

Konsultrörelsens allt bredare kompetens märktes i uppdragsfloran. Uppdragen
för telekomsektorn fortsatte att öka. IT-industrins expansion märktes även
genom de omfattande uppdrag som erhölls av Skanska och Akademiska Hus för
omdaningen av Kista centrum. I dessa projekt har ÅFs el- och VVS-konsulter
under perioden erhållit uppdrag på mer än 20 MSEK.

ÅF erhöll också en order avseende framtagning av utrustning för sammansätt-
ning av karosskomponenter till en ny bilmodell. Kontraktspart och huvudleve-
rantören i affären är ABB Body-in-White. ÅF har unik kompetens på att simu-
lera och visualisera hela produktionsprocessen med IT-verktyg.

Skånes största aktuella industriprojekt - utbyggnaden av Daniscos anläggning i
Örtofta – innebär omfattande uppdrag för ÅF inom processtekniken.

Fastighets- och finansförvaltningen

Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av
koncernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 procent. Fas-
tighetsbeståndet omfattar 34.300 m2. Vid en värdering som genomfördes vid års-
skiftet 1998/1999 av Catella Fastighetsekonomi bedömdes fastigheternas mark-
nadsvärde till 370 MSEK. Vid årsskiftet 1999/2000 bedömdes marknadsvärdet
uppgå till 400 MSEK. Det bokförda värdet var 263 MSEK. I juli avyttrades
fastigheten i Södertälje för 7 MSEK med en mindre realisationsvinst.

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 23 (48) MSEK exklu-
sive investeringar genom företagsförvärv. Koncernens likvida tillgångar uppgick
till 92 (38) MSEK. De likvida tillgångarna var placerade i räntebärande instru-
ment i Sverige.

Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 357 (298) MSEK. Därmed
uppgår koncernens nettolåneskuld till 265 (260) MSEK. Nettolåneskulden
kommer under hösten att minska med 105 MSEK vid inlösen av pensions-
skulden.
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Utsikter för helåret 2000

Den låga efterfrågan på konsulttjänster inom energi- och processindustrin, som
påverkade ÅFs resultat negativt under 1999, var märkbar även under inledningen
av innevarande år. Marknaden har förbättrats successivt under perioden. Med
hänsyn till detta samt till vidtagna åtgärder, bland annat för att förbättra
kapacitetsutnyttjandet, bedöms koncernresultatet år 2000, exklusive SPP-medel,
bli bättre än under 1999.

Stockholm den 11 augusti 2000
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(MSEK)

1998-01-01
1998-06-30

1999-01-01
1999-06-30

2000-01-01
2000-06-30

Helår
1999

Nettoomsättning 647,4 798,6 848,9 1612,0
Personalkostnader -404,0 -509,4 -530,5 -996,2
Övriga kostnader -180,9 -239,5 -248,4 -503,9
Avskrivningar -25,4 -30,6 -32,6 -63,7
Återbäring från SPP  -  - 257,3  -
Andel i intresseföretags resultat 0,0 0,6 -1,2 1,1

Rörelseresultat 37,1 19,7 293,5 49,3
Finansnetto 3,5 0,6 -9,6 5,8

Resultat efter finansnetto 40,6 20,3 283,9 55,1
Skatt -11,4 * -5,6 * -79,5 * -18,5
Minoritetens andel av resultatet  - 0,4 -2,5 -0,1

Resultat efter skatt 29,2 15,1 201,9 36,5
* Bedömd skatt=schablonskatt

KONCERNENS BALANSRÄKNING
(MSEK)

1998-06-30 1999-06-30 2000-06-30 1999-12-31

Tillgångar
Immateriella tillgångar 26,0 45,9 45,2 43,8
Materiella tillgångar 305,2 376,0 403,2 391,1
Finansiella tillgångar 33,6 40,0 162,4 41,0
Kortfristiga fordringar 321,2 456,5 615,3 417,3
Likvida medel och kortfristiga placeringar 106,8 37,8 91,9 112,6

Summa tillgångar 792,8 956,2 1318,0 1005,8

Eget kapital och skulder
Eget kapital 363,8 311,4 514,0 332,7
Minoritetsintresse  - 1,6 6,9 3,9
Avsättningar 170,4 160,1 231,0 151,3
Långfristiga skulder 45,2 47,4 64,1 58,7
Kortfristiga skulder 213,4 435,7 502,0 459,2

Summa eget kapital och skulder 792,8 956,2 1318,0 1005,8

KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) 1998-01-01 1999-01-01 2000-01-01 Helår
1998-06-30 1999-06-30 2000-06-30 1999

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 66,1 50,3 40,4 65,1
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -14,5 -67,9 25,0 -4,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,7 -95,4 -26,3 -130,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26,0 57,9 -18,8 111,0

Periodens kassaflöde 15,9 -55,1 20,3 41,1
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NYCKELTAL

Avkastning på eget kapital, % (helår) 16,2 8,9 50,4 11,1
Avkastning på eget kapital exkl SPP, % (helår) 10,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 18,6 11,1 53,7 12,9
Avkastning på sysselsatt kapital exkl SPP, %
(helår)

14,9

Soliditet, % 45,9 32,6 39,0 33,1
Justerad soliditet, % 50,7 38,2 42,9 38,7
Vinstmarginal, % 6,3 2,5 33,4 3,4
Vinstmarginal exkl SPP, % 3,1
Vinst per aktie efter schablonskatt, kr 5,09 2,60 35,24 6,90
Vinst per aktie efter schablonskatt exkl SPP, kr 3,33
Eget kapital per aktie, kr 63 54 89 58
Substansvärde per aktie, kr 79 73 109 77
Antal årsanställda exklusive intressebolag 1746 2029 2069 2048
Antal årsanställda inklusive intressebolag 1886 2235 2215 2222
Antal aktier 5.748.569
(Definitioner se årsredovisning 1999.)

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt
begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att
delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 11 augusti 2000

Åke Hedén Ulf Egenäs
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Kommande aktiviteter
Delårsrapport januari-september kommer att publiceras den 27 oktober.

    Rapporten finns på svenska och engelska.


