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• Fortsatt svag marknad för merparten av ÅFs verksamhet
• Fortsatt god utveckling inom VVS
• Förvärvsambitioner inom system- och produktutveckling

Efterfrågan på ÅFs tjänster, som försämrades markant under det andra halvåret 2001,
var som helhet svag även under årets första del. Undantag från detta gäller byggmark-
naden, varför teknikområde VVS fortsatte att utvecklas positivt.

Genom kostnadsbesparande åtgärder och en återhållsamhet vad avser kapacitetsökning
förbättrades emellertid rörelseresultatet bortsett från jämförelsestörande poster med
10 MSEK jämfört med det sista kvartalet 2001. Omsättningen var oförändrad jämfört
med året före. Kapacitetsutnyttjandet var 66 procent mot 67 procent fjärde kvartalet
2001.

Efterfrågan var särskilt svag inom konsulttjänster för telekomsektorn och för skogsindu-
strin, två av koncernens största verksamhetsområden. Inom installationsrelaterade upp-
drag var marknaden däremot fortsatt gynnsam, vilket medförde goda resultat för teknik-
områdena VVS och delar av El & Instrument.

Kapacitetsutnyttjandet under perioden tangerade nivån för breakeven, men genom olika
besparingsåtgärder och effektiviseringar kunde resultatnedgången begränsas och resul-
tatet förbli positivt. Organisationen har kunnat genomföra besparingarna utan att för-
sämra förutsättningarna att på ett bra sätt ta tillvara den uppgång i efterfrågan som vän-
tas under det andra halvåret i år.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 6 (35) MSEK,
vilket motsvarar en vinstmarginal på 1,3 (7,2) procent. Rörelsemarginalen uppgick till
1,9 (8,1) procent. Resultatet har belastats av orealiserade förluster i aktieportföljen på
1 MSEK. Resultatet har påverkats av kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare
på 1 (4) MSEK. Det bör också noteras att det första kvartalet 2002 innehöll två arbets-
dagar mindre än motsvarande kvartal 2001. Resultateffekten av detta är cirka 4 MSEK.

Omsättningen uppgick till 479 (478) MSEK. Moderbolagets omsättning var 24 (27)
MSEK och resultatet efter finansnetto –1 (-6) MSEK. Antalet årsanställda inklusive
intressebolag uppgick till 2579 (2444).

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i
fastigheter, var 120 (126 ) kronor per aktie. Minskningen beror främst på den utdelning
på 13 kr per aktie som verkställdes under 2001. Den justerade soliditeten uppgick till 47
(47) procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,7 (16,8) procent.
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Vid en extra bolagsstämma i januari 2002 invaldes Eva-Lotta Kraft och Carl-Erik
Nyquist i styrelsen, medan Hans Dalborg, Lars Westerberg och Anders Narvinger
avgick. Nyquist valdes av styrelsen till ordförande.

Konsultrörelsen

Konsultrörelsens samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 9(42) MSEK. Om-
sättningen var 508 (510) MSEK.

Resultat och omsättning per teknikområde
Belopp i MSEK, inklusive intressebolag

Teknikområde Resultat
Jan-mars

Omsättning
Jan-mars

Resultat
Okt-dec

Omsättning
Okt-dec

Resultat
Helår

Omsättning
Helår

2002 2001 2002 2001 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000
El&Instrument 6 16 150 154 10 17 160 157 35 38 579 522
Energi,Miljö&Process 1 3 114 106 -4 9 136 164 4 1 521 442
VVS 7 9 62 59 5 5 61 55 25 17 224 191
Data,Elektronik&Mekanik -2 15 116 132 1 14 134 131 23 50 487 462
Kontroll&Besiktning -1 -1 31 27 -1 -2 34 28 2 -8 124 115
Utbildning&Management -1 1 36 31 -4 2 73 52 -6 0 152 136
Summa 9     42 508 510 7 45 598 587 83 98 2087 1868

Som framgår av tabellen svarar teknikområdena El & Instrument samt Data, Elektronik
& Mekanik för huvuddelen av den sammanlagda resultatförsämringen för konsultrörel-
sen. Det är en mycket svag efterfrågan inom telekomsektorn och vad avser industrins
anläggningsinvesteringar som förorsakar denna försämring.

Inom de delar av teknikområde El & Instrument som har sämst efterfrågan – industrins
anläggningsinvesteringar – är bedömningen att situationen kommer att förbättras suc-
cessivt under året.

För teknikområde Data, Elektronik & Mekanik är ÅFs ambition – enligt gällande stra-
tegi – att behålla kapaciteten och – via förvärv – öka den. Parallellt pågår ett intensivt
marknadsföringsarbete samt görs insatser internt för att stärka konkurrenskraften i den
befintliga organisationen.

Resultatet inom teknikområdet Utbildning & Management påverkades i negativ rikt-
ning, främst beroende på en svag utbildningsmarknad under hösten 2001 och hittills i år.
Åtgärder för att anpassa verksamheten och minska kostnadsmassan startades under hös-
ten 2001. Inom utbildningsverksamheten har initierats och beslutats om ett besparings-
program motsvarande 10 procent av kostnadsmassan.

Den biståndsorienterade verksamheten omorganiserades omkring årsskiftet 2001/2002
genom att all ÅF-aktivitet avseende biståndsmarknaden nu bedrivs i ÅF-International.
Denna åtgärd bedöms få en positiv effekt på orderingång, kapacitetsutnyttjande och
resultat under det andra halvåret i år.

Teknikområde VVS fortsatte att hålla ett högt kapacitetsutnyttjande och nådde ett
mycket bra resultat. Mycket talar för att denna gynnsamma situation kommer att hålla i
sig under resterande del av 2002.
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Resultatnedgången inom teknikområde Energi, Miljö & Process beror på en svag start
för verksamheten utanför Sverige.

Teknikområde Kontroll & Besiktning har ett något bättre resultat än under motsvarande
period 2001. Resultatet följer den budget som på helårsbas innebär en väsentlig resultat-
förbättring jämfört med 2001.

Fastighets- och finansförvaltningen

Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av kon-
cernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 (5) procent.
Fastighetsbeståndet omfattar 33.000 m2. Vid en värdering som genomfördes vid års-
skiftet 2001/2002 av Forum Fastighets AB bedömdes fastigheternas marknadsvärde till
460 (469) MSEK. Det bokförda värdet var 273 MSEK.

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 11 (13) MSEK exklusive
investeringar genom företagsförvärv.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 182 ( 215) MSEK.  Av koncernens likvida
medel var 29 MSEK placerade i svenska och utländska börsaktier. Räntebärande
skulder och avsättningar uppgick till 202 (368) MSEK. Därmed uppgår koncernens
nettolåneskuld till 20 (153) MSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till -34 (-87) MSEK.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som
i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet har
beaktats men har ej haft någon effekt.

Utsikter för helåret 2002

Den marknadsförsvagning som påverkade det andra halvåret 2001 bedöms gälla under
åtminstone det första halvåret 2002. Inom den betydelsefulla telekomsektorn bedöms en
uppgång märkas först efter 2002. Även om vissa tecken på en allmän konjunkturförbätt-
ring har signalerats, torde det dröja till senare delen av 2002 innan de får en generell
effekt på efterfrågan på ÅFs tjänster. Det finns dock sektorer där efterfrågesituationen är
någon gynnsammare, såsom installation och infrastruktur.

ÅFs bredd medför en resultatbalanserande förmåga som är av stort värde i dagens läge.
Sammantaget bedömer styrelsen att efterfrågan kommer att vara fortsatt svag fram till
hösten, men att året kommer att kunna avslutas i ett bättre efterfrågeläge.
Vinstmarginalen för helåret 2002 bedöms därmed ligga på en högre nivå än det första
kvartalets vinstmarginal.

Stockholm den 29 april 2002

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)

Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK)
Jan-mars Jan-mars Helår Helår

2002 2001 2001 2000

Rörelsens intäkter 479,1 477,7 1962,6 1746,9
Personalkostnader -325,2 -297,3 -1189,7 -1030,8
Övriga kostnader -127,3 -125,7 -633,1 -553,5
Avskrivningar -16,6 -16,6 -68,7 -64,1
Alecta/SPP  -  - 11,7 240,3
Andel i intresseföretags resultat -0,9 0,8 2,2 0,5

Rörelseresultat 9,1 38,9 85,0 339,3
Finansnetto -2,8 -4,4 3,0 -8,4

Resultat efter finansnetto 6,3 34,5 88,0 330,9
Skatt -2,1 -10,4 -30,7 -96,3
Minoritetens andel av resultatet 1,2 -0,8 -0,3 -4,4

Resultat efter skatt 5,4 23,3 57,0 230,2

Rörelsemarginal, % 1,9 8,1 4,3 19,4
Vinstmarginal, % 1,3 7,2 4,5 18,9
Kapacitetsutnyttjande, procent 65,7 71,1 69,7 69,5
Vinst per aktie, kr 0,95 4,05 9,91 40,04
Vinst per aktie efter full utspädning, kr 0,90 3,73 9,00 36,48
Antal aktier 5.748.569. Efter full konvertering uppgår
antalet aktier till 6.329.369 (2004/2005).

KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 31 mars 31 mars 31 dec 31 dec
2002 2001 2001 2000

Tillgångar
Immateriella tillgångar 42,3 39,5 42,0 40,6
Materiella tillgångar 392,8 398,5 393,9 399,9
Finansiella tillgångar 93,3 178,3 103,1 168,4
Kortfristiga fordringar 567,7 527,2 521,0 478,2
Likvida medel och kortfristiga placeringar 182,1 214,6 216,3 301,4

Summa tillgångar 1278,2 1358,1 1276,3 1388,5

Eget kapital och skulder
Eget kapital 530,7 566,3 527,8 542,8
Minoritetsintresse 12,7 9,8 14,7 9,0
Avsättningar 93,1 170,9 101,2 160,6
Långfristiga skulder 117,2 151,9 116,5 151,2
Kortfristiga skulder 524,5 459,2 516,1 524,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1) 1278,2 1358,1 1276,3 1388,5
1) varav räntebärande avsättningar och skulder 201,7 367,9 313,1 368,0

KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Helår
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2002 2001 2001 2000
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -2,8 -15,0 51,9 180,7
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -22,5 -48,7 -40,0 55,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,2 -23,1 -13,0 -47,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,7  - -84,0 0,4

Periodens kassaflöde -34,2 -86,8 -85,1 188,8

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) 31 mars 31 mars 31 dec 31 dec
2002 2001 2001 2000

Ingående balans 527,8 542,8 542,8 332,7
Lämnad utdelning  -  - -74,7 -20,0
Omräkningsdifferenser -2,5 0,2 2,7 -0,1
Periodens resultat 5,4 23,3 57,0 230,2

Utgående balans 530,7 566,3 527,8 542,8

NYCKELTAL Jan-mars Jan-mars Helår Helår
2002 2001 2001 2000

Avkastning på eget kapital, % (helår) 4,7 16,8 10,6 52,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 6,3 20,5 14,1 52,9
Soliditet, % 41,5 41,7 41,3 39,1
Justerad soliditet, % 46,5 46,6 46,3 44,2
Eget kapital per aktie, kr 92 99 92 94
Substansvärde per aktie, kr 119 126 118 122
Antal årsanställda exklusive intressebolag 2271 2078 2167 2044
Antal årsanställda inklusive intressebolag 2579 2444 2470 2191

(Definitioner se årsredovisning 2001.)

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande aktiviteter
Bolagsstämma hålls den 29 april klockan 17.00.
Delårsrapport för januari-juni kommer att publiceras den 13 augusti.

Rapporten finns på svenska och engelska.


