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• Koncernresultat +8  procent 48,2 (44,6) mkr
• Konsultrörelsen +54 procent 51,2 (33,2) mkr
• Omsättning + 15 procent 923 (803) mkr
• Substansvärde 81 (79) kr per aktie
• Vinstprognos 10 (8:49) kr per aktie för 1998

Marknaden för  ÅFs tjänster förbättrades under
perioden, jämfört med samma tid 1997.   Osäker-
heten för världsmarknadskonjunkturen har under
perioden inte i någon betydande grad påverkat
ÅFs situation.  Kapacitetsutnyttjandet inom
koncernen uppgick till 71 (71) procent.
Orderstocken har sedan årsskiftet 1997/1998 ökat
från 344  till  386 mkr.
   Koncernresultatet efter finansnetto och intres-
sebolagsandelar uppgick till 48,2 (44,6) mkr,
vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på
12,6 (11,9) procent. I tredje kvartalets resultat
togs en betydande nedskrivning av ett
fastprisuppdrag inom affärsområde Data,
Elektronik & Mekanik.
   Omsättningen upgick till 923 (803) mkr. Vinst-
marginalen var 5,2 (5,6) procent. För hela 1997
uppgick vinstmarignalen till 5,8 procent.
   ÅFs resultat har belastats med kalkylmässig
bonus till koncernens medarbetare på 4,1 (3,6 )
mkr.
   Antalet årsanställda inklusive medarbetare i in-
tressebolag, var under perioden 1.879 (1.756 ),
varav intressebolag svarade för 160. Vid
periodens slut var antalet medarbetare i Sverige
1984.
   Moderbolagets omsättning var 61 (54) mkr och
resultatet efter finansnetto 1,9 (15,7) mkr. Den
stora resultatskillnaden sammanhänger med att
under 1997 gjordes betydande realisationsvinster
vid försäljning av börsnoterade aktier.
   Koncernens substansvärde, efter 20 procents
schablonskatt på bedömda övervärden i fastig-
heter, var 81 (79) kronor per aktie. Soliditeten
uppgick till 47 (50) procent.

   Vid periodens inledning förvärvades ISO Swe-
dish Management Group, därefter namnändrat till
ÅF-Swedish Management Group. Vidare förvär-
vades företaget P-electronic och sammanfördes
med ÅF-Rateko. WO-Konsult förvärvades i juli
och   sammanfördes med ÅF-Elteknik och ÅF-
VVS Projekt. Vidare har Projektsamordning i
Göteborg med en handfull medarbetare förvärvats
av ÅF-RNK. Efter periodens slut har företaget
Peter Grahn Projekterings AB förvärvats av ÅF-
Elteknik. De nyförvärvade företagen har tillsam-
mans 85 medarbetare.
   Från årsskiftet 1997/1998 etablerades ett nytt
affärsområde Utbildning & Management som be-
står av ÅF-Swedish Management Group och ut-
bildningsföretaget SIFU.   ÅF har en option att nå
majoritetsägande i SIFU vid årsskiftet 1998/1999.
   Efter periodens slut har ÅF-BOAB lagts sam-
man med ÅF-RNK. Totalt har ÅF-RNK därmed
140 medarbetare.
   Under året intensifierades arbetet att år2000-
säkra datorprogram, datorer och annan utrustning
med tidsberoende elektronik. Arbetet baseras på
IT-kommissionens definition av sekel-
skiftessäkerhet och avser produktionsutrustning
och fastighetsbundna system. Arbetet beräknas
vara  slutfört under det andra kvartalet 1999.

Konsultrörelsen
Konsultrörelsens  samlade resultat förbättrades
med 54 procent och uppgick till 51 (33) mkr. Om-
sättningen ökade till 981 (892) mkr.
   Samtliga affärsområden utom Data, Elektronik
& Mekanik förbättrade sina resultat.
Förbättringen var särskilt stor inom
affärsområdena VVS samt Kontroll & Besiktning.
   ÅFs största affärsområde – El & Instrument –
visade åter en mycket god utveckling med en
vinstmarginal på 12 procent.



   Utvecklingen inom affärsområdena Energi,
Miljö & Process samt Utbildning & Management
var också tillfredsställande.
   Affärsområde Data, Elektronik & Mekanik läm-
nade 11 mkr sämre resultat jämfört med 1997.
Marknadssatsningar, bland annat på den norska
marknaden,  för det nya ekonomiadministrativa
systemet PX Control samt  betydande nedskriv-
ningar  i ett fastprisuppdrag inom området pro-
duktionsutrustningar, förklarar nedgången för
affärsområdet. Resultatnedgången inom affärsom-
rådet bedöms vara tillfällig.
   För affärsområde Kontroll & Besiktning
fortsatte marknaden att stabiliseras. Prispressen är
nu något mindre än vid årsskiftet 1997/1998 och
överetableringen på marknaden avtar något. Af-
färsområdets förlusttakt reducerades  under perio-
den jämfört med  1997.
   Under hösten har inletts en kraftfull insats att
etablera ÅF-Kontroll på området oförstörande
provning (OFP). OFP-verksamheten  har
synergier mot besiktningsverksamhet och innebär
att ÅF kan erbjuda en ny kvalificerad tjänst för
skogsindustri,
petrokemi och kraftindustri. Vid periodens slut
har ett 30-tal medarbetare inom detta område
rekryterats. Planeringen siktar mot att inom sex
månader
nå minst 75 medarbetare. OFP-verksamheten be-
döms ge ett väsentligt resultatbidrag redan under
1999.
   Bland aktuella internationella uppdrag kan
nämnas  att ÅF på uppdrag av Sida undersöker de
legala och affärsmässiga förutsättningarna för
skapandet av en ”bankakut”-organisation i Bolivia
för omhändertagande av osäkra tillgångar.
   ÅF satsar även i ökad utsträckning på hälso-
organisationsområdet inom biståndet och arbetar i
sådana uppdrag i Baltikum.  I Frankrike har Chleq
Froté erhållit ett betydande uppdrag  för en ut-
byggnad av en ny bestrykningsanläggning vid fin-
pappersbruket Condat.
   ÅFs elkonsulter i Norge projekterar eltekniska
installationer för Telenors nya storkontor på
Fornebu. Kontoret är på över 130.000 m2.
   I Sverige har ÅF skapat en kraftfull resurs i
form av program och datorkapacitet för uppdrag
inom avancerad strömningsmekanik. Denna resurs
utnyttjas bland annat av Kvaerner. ÅF har vidare

fått ett nytt uppdrag av Astra att konstruera och
tillverka produktionsutrustning för hantering av
sterilförpackade ampuller med
bedövningsläkemedel.
   Inom ÅFs utbildningsverksamhet sker en sats-
ning på regionala skolor för småföretagare inom
kvalitetssystem, produktion och miljölednings-
systemet EMAS.

Fastighets- och finansförvaltningen
Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs
av kontor, utnyttjas främst av koncernens kon-
sultrörelse. Vakansgraden var vid periodens slut
5 procent.
   Fastighetsbeståndet om 39.000 m2, bedömdes
vid årsskiftet 1997/1998 vid en intern värdering
ha värdet 349 mkr. Det bokförda värdet var 236
(209) mkr.
   Under perioden avyttrades en fastighet på Norra
Djurgården till Stiftelsen Vetenskapsstaden för 25
mkr. Köpeskillingen motsvarade det bokförda
värdet. Fastigheten omfattar 3.650 m2.

   Fastighetsinvesteringarna uppgick totalt till 18
(8) mkr.
   Bruttoinvesteringarna i maskiner och inventarier
uppgick till 32 (34) mkr. Investeringarna avsåg i
huvudsak datorutrustning.
   Koncernens likvida tillgångar var vid periodens
slut 83 (65) mkr. Av koncernens likvida medel var
40 (53) mkr placerade i svenska och utländska
börsaktier. Vid periodens slut var övervärdet i ak-
tierna  2 (10) mkr. Resterande likvida medel var
placerade i räntebärande instrument i Sverige.

Utsikter för 1998
Marknadsförutsättningarna bedöms vara fortsatt
gynnsamma. Oron på vissa marknader ger
emellertid anledning till ökad uppmärksamhet.
ÅFs helårsresultat 1998 förväntas uppgå till 75-80
mkr, eller en vinst på cirka 10 kr per aktie. Detta
motsvarar en avkastning på det egna kapitalet på
16 (13) procent.

Stockholm den 9 november 1998
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör



Resultat efter finansnetto samt omsättning per affärsområde
Perioden 1998, (perioden 1997) samt hela 1997

Resultat
Mkr

Omsättning
Mkr

Helår 1997, mkr
Resultat Omsättning

El&Instrument  36(26) 307(280)  40               394
Energi,Miljö&Process  14(11) 261(274)  16               393
VVS    5(-3) 116(110)  -7                153
Data,Elektronik&Mekanik    6(17) 219(191)  27               277
Kontroll&Besiktning -11(-17)   39(37) -20                 53
Utbildning&Management    2(   -)   39(-)    -                   -

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (mkr) 1998-01-01
1998-09-30

1997-01-01
1997-09-30

1996-01-01
1996-09-30

Helår
1997

Nettoomsättning 922,1 802,9 763,7 1 169,5
Personalkostnader -580,5 -491,6 -452,5 -730,0
Övriga kostnader -258,1 -241,4 -216,7 -339,1
Avskrivningar -38,3 -35,8 -31,0 -48,3
Andel i intresseföretags resultat -0,1 0,2 0,9 0,3

Rörelseresultat 45,1 34,3 64,4 52,4
Finansnetto 3,1 10,3 1,6 15,4

Resultat efter finansnetto 48,2 44,6 66,0 67,8
Skatt -13,5 * -12,5 * -18,5 * -22,6

Resultat efter skatt 34,7 32,1 47,5 45,2
* Bedömd skatt=schablonskatt

KONCERNENS BALANSRÄKNING (mkr) 1998-09-30 1997-09-30 1996-09-30 1997-12-31
Tillgångar

Immateriella tillgångar 29,7 24,1 26,9 23,5
Materiella tillgångar 311,5 312,0 276,4 321,1
Finansiella tillgångar 34,0 34,0 15,3 31,9
Kortfristiga fordringar 333,6 296,3 274,8 284,7
Likvida medel och kortfristiga placeringar 83,6 65,3 97,5 91,0

Summa tillgångar 792,4 731,7 690,9 752,2

Eget kapital och skulder
Eget kapital 369,1 367,4 353,8 380,6
Avsättningar 172,5 172,7 174,9 156,8
Långfristiga skulder 45,1 17,9 2,3 15,2
Kortfristiga skulder 205,7 173,7 159,9 199,6

Summa eget kapital och skulder 792,4 731,7 690,9 752,2

FINANSIERINGSANALYS (mkr) 1998-01-01 1997-01-01 1996-01-01 Helår
1998-09-30 1997-09-30 1996-09-30 1997

Internt tillförda medel 86,5 80,2 96,9 95,0
Förändring av rörelsekapital -39,6 -58,5 -73,3 -29,0
Nettoinvesteringar -32,6 -59,2 -59,9 -79,1
Finansiering -21,7 -18,8 -2,4 -17,5

Förändring av likvida medel och placeringar -7,4 -56,3 -38,7 -30,6

NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital, % (helår) 12,6 11,9 19,0 13,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 14,7 14,1 21,4 14,7
Soliditet, % 46,6 50,2 51,2 50,6
Vinstmarginal, % 5,2 5,6 8,6 5,8
Vinst per aktie efter schablonskatt, kr 6,04 5,59 8,27 8,49
Justerat eget kapital per aktie, kr 64 64 62 66
Substansvärde per aktie, kr 81 79 74 82
Antal aktier 5.748.569
(Definitioner se årsredovisning 1997. Alla historiska värden per aktie är omräknade till dagens antal aktier.)

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapporttillfälle: Den 16 februari 1999 bokslutskommuniké för 1998 års verksamhet.


