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- Marknaden fortsatt svag för merparten av ÅFs verksamhet 
- Koncernresultat före skatt 9 (59) MSEK  
- Förvärv av Communicator AB med 100 medarbetare inom 

kommunikationsteknik stärker ÅFs konkurrenskraft inom telekom-
sektorns operatörsled samt mot försvarsmarknaden 

- Jonas Wiström - ny verkställande direktör – beräknas tillträda under 
september 

 
Efterfrågan på ÅFs tjänster var som förväntat svag även under årets andra kvartal.  
Undantag från detta gäller byggmarknaden, där efterfrågan fortsatt var stark. 
 
Efterfrågan var särskilt svag för konsulttjänster avseende telekomsektorn och massa- 
och pappersindustrin, två av ÅFs största verksamhetsområden. Inom installationsrelate-
rade uppdrag var marknaden däremot mera gynnsam, vilket medförde goda resultat för 
teknikområde VVS och delar av teknikområde El & Instrument. 
 
Kapacitetsutnyttjandet under det första halvåret var 67 (71) procent. Effektiviserings-
åtgärder och besparingar har vidtagits för att bibehålla ett positivt koncernresultat. 
Organisationen har kunnat genomföra besparingarna utan att försämra förutsättningarna 
att på ett bra sätt ta tillvara en förväntad gynnsammare efterfrågan. 
 
Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 9 (59) MSEK, 
vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,9 (5,9) procent. Rörelsemarginalen uppgick till 
1,6 (6,5) procent. Resultatet har belastats av orealiserade förluster i aktieportföljen på 
6 (2) MSEK. Resultatet har påverkats av kalkylmässig bonus till koncernens medarbe-
tare på 1 (7) MSEK.   
 
Omsättningen uppgick till 974 (1002) MSEK. Det sämre kapacitetsutnyttjandet motsva-
rar cirka 50 MSEK i omsättning. Antalet årsanställda inklusive intressebolag uppgick 
till 2589 (2433). 
 
Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i 
fastigheter, var 106 (117) kronor per aktie. Minskningen beror främst på utbetald utdel-
ning om 13 kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 44 (45) procent. 
Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,4 (14,9) procent. 
 
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.  
 
Vid den ordinarie stämman i april 2002 invaldes även Helena Skåntorp, Magnus Grill 
och Peter Sandström. Gunnar Grönkvist och Gunnar Svedberg omvaldes. Yngve 
Lundberg avgick. 
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I slutet av juni beslutade styrelsen att utse Jonas Wiström till ny VD för bolaget. 
Wiström beräknas tillträda sin befattning under september. 
 
 
Konsultrörelsen 
 
Konsultrörelsens samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 16 (70) MSEK. 
Omsättningen var 1030 (1069) MSEK. 
 
Resultat och omsättning per teknikområde  
Belopp i MSEK, inklusive intressebolag 

 

Teknikområde Resultat 
April-juni 

Omsättning 
April-juni 

Resultat 
Jan-juni 

Omsättning 
Jan-juni 

Resultat 
Helår 

Omsättning 
Helår 

  
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2001 

 
2001 

 
2000 

 
2001 

 
2000 

El&Instrument 10 6 159 145 15 22 309 300 35 38 579 522 
Energi,Miljö&Process -2 7 119 165 -1 10 233 271 4 1 521 442 
VVS 5 8 63 61 12 16 125 120 25 17 224 191 
Data,Elektronik&Mekanik  -9 7 103 123 -11 21 218 256 23 50 487 462 
Kontroll&Besiktning 2 2 35 32 1 1 66 59 2 -8 124 115 
Utbildning&Management 2 -1 43 33 0 0 79 65 -6 0 152 136 
Summa 8     28 522 560 16 70 1030 1069 83 98 2087 1868 
 

 
Som framgår av tabellen svarar teknikområdena Energi, Miljö & Process samt Data, 
Elektronik & Mekanik för huvuddelen av den sammanlagda resultatförsämringen för 
konsultrörelsen. För teknikområde Data, Elektronik & Mekanik innebar telekom-
sektorns allmänt svaga utveckling fortsatt mycket svag efterfrågan och prispress. För 
teknikområde Data, Elektronik & Mekanik är ÅFs strategi 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. Förvär-
vet av Communicator (f.d. Teleplan) – som har skett efter periodens slut - medför en 
förstärkning med ett 100-tal konsulter som kommer att tas tillvara dels inom 
teknikområde Data, Elektronik & Mekanik och dels inom teknikområde El & 
Instrument. Kompetensen mot kunder inom försvarsindustrin och telekomsektorns 
operatörsled ökar genom förvärvet som bedöms ge en positiv resultateffekt för ÅF från 
och med 2003. 

Vad avser teknikområde Energi, Miljö och Process är det främst massa- och pappers-
konsultrörelsen i England och Frankrike som förorsakar denna försämring, medan efter-
frågan är bättre i Sverige. Åtgärder har vidtagits i England för att anpassa kapaciteten 
till förväntad efterfrågan. För Frankrike bedöms marknaden förbättras under andra 
halvåret 2002. Den svenskbaserade verksamheten inom teknikområde Energi, Miljö & 
Process lämnar ett positivt resultat och noterar en starkare efterfrågan även inom 
energisektorn. 

Åtgärder för att anpassa verksamheten och minska kostnadsmassan inom teknik-
område Utbildning & Management startades under hösten 2001. Inom utbild-
ningsverksamheten har genomförts ett besparingsprogram motsvarande 
10 procent av kostnadsmassan. Den biståndsorienterade verksamheten omorga-
niserades omkring årsskiftet 2001/2002 genom att all ÅF-aktivitet avseende 
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biståndsmarknaden nu bedrivs i ÅF-International. Åtgärderna bedöms få positiva 
effekter på orderingång, kapacitetsutnyttjande och resultat under det andra halv-
året i år. 

 
Teknikområde VVS, som har en erkänt mycket hög konkurrenskraft, 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. 
 
Resultatet för teknikområde Kontroll & Besiktning följer den budget som på helårsbas 
innebär en väsentlig resultatförbättring jämfört med 2001. Under det första halvåret har 
resultatet belastats med etablerings- och ackrediteringskostnader för det med TÜV Nord 
gemensamägda ÅF-TÜV Nord. Under resterande del av året kommer ÅF-TÜV Nord att 
generera ett positivt resultat. 
 
Fastighets- och finansförvaltningen 
 
Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av kon-
cernens konsult rörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 (5) procent. Fastighets-
beståndet omfattar 33.000 m2. Vid en värdering som genomfördes vid årsskiftet 
2001/2002 av Forum Fastighets AB bedömdes fastighe ternas marknadsvärde till 460 
(469) MSEK. Det bokförda värdet var 271 MSEK. 
 
Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 21 (27) MSEK exklusive 
investeringar genom företagsförvärv.   
 
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 92 (159) MSEK. Av koncernens likvida 
medel var 24 (27) MSEK placerade i svenska och utländska börsaktier. Räntebärande 
skulder och avsättningar uppgick till 300 (369) MSEK. Därmed uppgår koncernens 
nettolåneskuld till 208 (210) MSEK.  
 
Periodens kassaflöde uppgick till –124 (-143) MSEK.   
 
Moderbolaget 
 
Moderbolagets omsättning var 48 (52) MSEK och resultatet efter finansnetto  
6 (-7) MSEK.  
 
Redovisnings - och värderingsprinciper 
 
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekom-
mendation om delårsrapportering (RR20). 
 
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. 
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Utsikter för helåret 2002 

Den marknadsförsvagning som påverkade det andra halvåret 2001 fortsatte under det 
första halvåret 2002. Inom den betydelsefulla telekomsektorn bedöms en uppgång mär-
kas först efter 2002. Oron på världens börser gör läget särskilt svårbedömt. Även om 
vissa tecken på en allmän konjunkturförbättring har signalerats, torde det dröja till 2003 
innan de får en generell effekt på efterfrågan på ÅFs tjänster. Sektorer där efterfråge-
situationen är något gynnsammare är bygg- och anläggningssektorerna, där ÅF har 
ungefär 20 procent av sina resurser. 
 
ÅFs bredd medför en resultatbalanserande förmåga som är av stort värde. Sammantaget 
bedömer styrelsen att efterfrågan generellt sett kommer att vara fortsatt svag under res-
terande del av 2002. Genom de åtgärder som har vidtagits inom koncernen bedöms 
emellertid kapacitetsutnyttjandet komma att öka något och resultatet förbättras. Vinst-
marginalen för helåret 2002 bedöms därmed ligga på en högre nivå än det första halv-
årets vinstmarginal, vilket överensstämmer med tidigare lämnad prognos. 
 
Stockholm den 13 augusti 2002 

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ) 
 
 
Gunnar Grönkvist 
Verkställande direktör 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) 

  April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Helår

  2002 2001 2002 2001 2001

Rörelsens intäkter 494,6 524,5 973,7 1002,2 1962,6

 Personalkostnader -321,5 -301,4 -646,7 -598,7 -1189,7

 Övriga kostnader -148,4 -181,3 -275,7 -307,0 -633,1

 Avskrivningar -16,8 -16,4 -33,4 -33,0 -68,7

 Alecta/SPP  -  -  -  - 11,7

 Andel i intresseföretags resultat -1,4 0,4 -2,3 1,2 2,2

Rörelseresultat 6,5 25,8 15,6 64,7 85,0

 Finansnetto -4,3 -1,6 -7,1 -6,0 3,0

Resultat efter finansnetto 2,2 24,2 8,5 58,7 88,0

 Skatt -0,6 -7,3 -2,7 -17,7 -30,7

 Minoritetens andel av resultatet 1,5 -1,1 2,7 -1,9 -0,3

Resultat efter skatt 3,1 15,8 8,5 39,1 57,0
  

Rörelsemarginal, % 1,3 4,9 1,6 6,5 4,3

Vinstmarginal, % 0,5 4,6 0,9 5,9 4,5

Kapacitetsutnyttjande, procent 67,9 71,7 66,8 71,4 69,7

Vinst per aktie, kr 0,53 2,75 1,47 6,79 9,91

Vinst per aktie efter full utspädning, kr 0,52 2,52 1,41 6,23 9,14

Antal aktier 5.748.569. Efter full konvertering uppgår 

antalet aktier till 6.358.409 (2004/2005). 

  

KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 30 juni 30 juni 31 dec

  2002 2001 2001

Tillgångar 

 Immateriella tillgångar 42,8 37,6 42,0

 Materiella tillgångar 387,6 400,4 393,9

 Finansiella tillgångar 66,2 152,5 103,1

 Kortfristiga fordringar 606,1 549,9 521,0

 Likvida medel och kortfristiga placeringar 92,0 158,5 216,3

Summa tillgångar 1194,7 1298,9 1276,3
  

Eget kapital och skulder 

 Eget kapital 459,6 508,7 527,8

 Minoritetsintresse 11,1 9,5 14,7

 Avsättningar 93,7 160,8 101,2

 Långfristiga skulder 117,0 150,4 116,5

 Kortfristiga skulder 513,3 469,5 516,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1) 1194,7 1298,9 1276,3

1) varav räntebärande avsättningar och skulder 300,0 368,8 313,1
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KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan-juni Jan-juni Helår 

  2002 2001 2001 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  

 före förändring av rörelsekapital -13,7 13,4 51,9 

 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -39,3 -65,8 -40,0 

 Kassaflöde från investeringsverksamheten 6,3 -16,0 -13,0 

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -77,6 -74,5 -84,0 

Periodens kassaflöde -124,3 -142,9 -85,1 
   

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) 30 juni 30 juni 31 dec 

  2002 2001 2001 

Ingående balans 527,8 542,8 542,8 

 Lämnad utdelning  -74,7 -74,7 -74,7 

 Omräkningsdifferenser -2,0 1,5 2,7 

 Periodens resultat 8,5 39,1 57,0 

Utgående balans  459,6 508,7 527,8 
   

NYCKELTAL Jan-juni Jan-juni Helår 

  2002 2001 2001 

Avkastning på eget kapital, % (helår) 3,4 14,9 10,6 

Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 4,8 17,3 14,1 

Soliditet, %  38,5 39,2 41,3 

Justerad soliditet, % 44,2 44,7 46,3 

Eget kapital per aktie, kr 80 88 92 

Substansvärde per aktie, kr 106 117 118 

Antal årsanställda exklusive intressebolag 2283 2157 2167 

Antal årsanställda inklusive intressebolag 2589 2433 2470 

(Definitioner se årsredovisning 2001.)  
   

Granskningsrapport  

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR har  

utfärdat. 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 13 augusti 2002  

   

   

Åke Hedén Ulf Egenäs  

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor  

Kommande aktiviteter  

Delårsrapport för januari-september kommer att publiceras den 23 oktober.  

Rapporten finns på svenska och engelska.  
 


