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• Koncernresultatet ökade 20 procent till 10:21
(8:49) kr per aktie – bättre än prognos

• Omsättningen ökade 12 procent till 1312 mkr
• Substansvärdet ökade till 86 (82) kr per aktie
• Förslag till utdelning 15 (8) kr per aktie, varav

engångsutdelning utgör 10 kr per aktie
• Bolaget omfattas av den premieåterbetalning som

har aviserats av SPP
• Prognos 1999 minst 10 procents volymtillväxt samt

vinstmarginal på samma nivå som 1998.

Marknaden för ÅFs tjänster var i huvudsak gynnsam
under 1998. Jämfört med 1997 ökade industriinvester-
ingarna något efter att ha minskat mellan 1996 och
1997 med nära 10 procent. Kapacitetsutnyttjandet inom
ÅF var 71 (70) procent, vilket var tillfredsställande.
   Koncernens resultat efter finansnetto samt
intressebolagsandelar var  81,5 (67,8) mkr.
Vinstmarginalen uppgick till 6,2 (5,8) procent.
Koncernresultatet påverkades av resultatbonus till
medarbetarna på  6 (6) mkr. Vinsten per aktie efter 28
procent schablonskatt var  10:21 (8:49) kronor.
   Koncernens omsättning var 1312 (1169) mkr, en
ökning med 12 procent. Finansnettot blev 10,8 (15,4)
mkr, varav realisationsvinster vid aktieförsäljningar
uppgick till 13,4 (16,1) mkr. Soliditeten var 47 (51)
procent.
   Moderbolagets omsättning var 90 (75) mkr och
resultatet efter finansnetto uppgick till 3,7 (16,9) mkr.
   Substansvärdet, beräknat som eget kapital med tillägg
av 80 procent av övervärden i fastigheter, uppgick vid
årsskiftet till 492 (471) mkr, eller 86 (82) kronor per
aktie.
   Under året intensifierades arbetet att 2K-säkra
datorprogram, datorer och annan utrustning med tids-
beroende elektronik. Kontrollen baseras på IT-kommis-
sionens definition av sekelskiftessäkerhet och avser
produktionsutrustning och fastighetsbundna system.
Arbetet utförs under ledning av 2K-ansvariga inom
varje bolag. Samordning och ledning av verksamheten
inom hela ÅF sker i en central styrgrupp, i vilken verk-
ställande direktören ingår. Arbetet beräknas vara slut-
fört under det andra kvartalet 1999.

Konsultrörelsen
Konsultrörelsens samlade resultat ökade till 83 (56)
mkr. Under 1998 ökade antalet årsanställda med 145
och uppgick till 1910 inklusive intressebolag.
Orderstocken uppgick vid årsskiftet 1998/1999 till 390
( 344) mkr.

Konsultrörelsens utveckling per affärsområde framgår
av tabellerna nedan.

Omsättning mkr
1995 1996 1997 1998

El&Instrument 325 365 394 436
Energi, Miljö&Process 330 428 393 373
VVS 112 136 153 164
Data, Elektronik&Mekanik 231 223 277 310
Kontroll&Besiktning     8   40   53   55
Utbildning&Management - - -   55

Resultat mkr
1995 1996 1997 1998

El&Instrument  41  45*   40*  51*
Energi, Miljö&Process  41*  45*   16*  21*
VVS    6    1   -7    8
Data, Elektronik&Mekanik  30  19   27  17
Kontroll&Besiktning -14 -25 -20 -16
Utbildning&Management - - -    2
*inklusive intressebolag

Moderbolaget ingår ej i tabell ovan.

ÅF-BOAB lades under hösten samman med ÅF-RNK.
Tillsammans med förvärvet av Projektsamordning
Muth i Göteborg har ÅF-RNK därmed 150
medarbetare.
   Under 1998 förvärvades ISO Swedish Management
Group, därefter namnändrat till ÅF-Swedish Manage-
ment Group. ÅF har vidare enligt tidigare optionsavtal
efter periodens slut ökat sitt ägande i
utbildningsföretaget SIFU från 19 till 75 procent.
Vidare förvärvades företagen P-electronic, WO-
Konsult, Eldesign i Stockholm, Peter Grahn
Projektering samt IT-företaget Simini Data.
   I december utnyttjade ÅF en option att förvärva 47
procent av det polska konsultföretaget  ÅF-Proinstall.
   Vid årsskiftet 1998/1999 såldes verkstadsrörelsen
inom ÅF-Rateko till EWS Teknik.



   Efter periodens slut har ÅF förvärvat Lundstrom
Engineering, Sveriges Tekniska Kontrollinstitut i Luleå
samt Cresita. Det senare införlivas som dotterbolag till
ÅF-Energikonsult Syd. De nyförvärvade företagen har
tillsammans ungefär 150 medarbetare.
   Samtliga affärsområden utom Data, Elektronik &
Mekanik förbättrade sina resultat jämfört med 1997.
ÅFs största affärsområde – El & Instrument – visade
åter en mycket god utveckling med en vinstmarginal på
12 procent.
   Affärsområde Data, Elektronik & Mekanik lämnade
10 mkr sämre resultat jämfört med 1997. En förlust i
ett fastprisuppdrag förklarar en stor del av nedgången.
Resultatet har också påverkats av omfattande
marknadssatsningar i Sverige och utlandet av
ekonomisystemet PX ControlTM . Resultatnedgången
inom affärsområdet bedöms vara tillfällig och en
vändning kunde noteras i slutet av året.
   För affärsområde Kontroll & Besiktning fortsatte
marknaden att stabiliseras. Affärsområdets förlusttakt
reducerades under året jämfört med 1997. Under hösten
inleddes en kraftfull insats för att etablera verksamhet
inom området oförstörande provning (OFP). OFP-verk-
samheten har stora synergier mot besiktningsverksam-
het och innebär att ÅF kan erbjuda en ny kvalificerad
tjänst för skogsindustri, petrokemi och kraftindustri.
   OFP-verksamheten bedöms under våren 1999 nå 80
medarbetare och förväntas ge ett positivt resultatbidrag
under 1999.
   ÅF erhöll allt fler uppdrag inom tele- och datakom-
sektorn för bland andra Banverket Telenät, Ericsson
och TELE2. Eltekniska uppdrag erhölls även vid mo-
derniseringen av Hallsbergs rangerbangård och för
projektet Öresundsbron med anslutningsleder.
   ÅFs energikonsulter genomförde uppdrag vid samt-
liga svenska kärnkraftverk. För North Transgas
genomfördes även en omfattande förstudie av en gas-
ledning från Ryssland till Tyskland via Norden.
   Det betydande uppdraget för UPM Kymmenes retur-
fiberanläggning i engelska Shotton avslutades i och
med en framgångsrik igångkörning under året.
   För Ericsson utvecklades klimatsystem för nya ar-
betsmiljöer i huvudfabriken i Hägersten. Klimatsystem
av en mer global karaktär utvecklas för Göteborgs
Vetenskapscentrum, som innehåller regnskogar och
Västsveriges största akvarium. För den nya vegetariska
restaurangkedjan Meaning Green utvecklades nya in-
stallationslösningar.
   Inom ÅFs utbildningsverksamhet sker en satsning på
regionala skolor för småföretagare inom kvalitetssy-
stem, produktion och miljöledningssystemet EMAS.
   ÅFs elkonsulter i Norge projekterar eltekniska in-
stallationer för Telenors nya storkontor på Fornebu.
   ÅF hade fortsatt stora framgångar med ekonomisy-
stemet PX ControlTM i Sverige, Norge och Finland.
Stora konsultföretag som Sigma, J&W och KM i
Sverige, InterConsult och MultiConsult i Norge samt
Jaakko Pöyry i Finland har förvärvat systemet.
   Efter periodens slut har ÅFs internationella verksam-
het erhållit ett stort uppdrag för en total översyn av
staden Vilnius´ hela energisystem.

Fastighets- och finansförvaltningen
Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av
kontor, utnyttjas främst av koncernens konsultrörelse.
Vakansgraden var vid årsskiftet 5(5)procent.
   Fastighetsbeståndet omfattade 35.500 m2 vid årsskif-
tet 1998/1999. Under året avyttrades en fastighet på
Norra Djurgården till Stiftelsen Vetenskapsstaden för
25 mkr. Köpeskillingen motsvarar det bokförda värdet.
Fastighetens yta var 3650 m2.
   Vid en värdering som genomfördes vid årsskiftet
1998/1999 av Catella Fastighetsekonomi bedömdes
fastigheternas marknadsvärde till 370 mkr. Det
bokförda värdet uppgick till 233 (236) mkr.
Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 1 (30)
mkr.
   Koncernens likvida tillgångar uppgick till 93 (91)
mkr. Av koncernens likvida medel var 22 mkr
placerade i svenska och utländska börsaktier.
Övervärdet i aktierna var 5 (7) mkr vid årsskiftet.
Resterande likvida medel var placerade i räntebärande
instrument i Sverige. Räntebärande skulder och
avsättningar uppgick till 155 (136). Därmed uppgår
koncernens nettolåneskuld till 62 (45) mkr.
   ÅF hör till de bolag som bedöms få en betydande
återbetalning från SPP avseende ITP-pensioner. ÅFs
årliga avgift uppgår till cirka 30 mkr. Preliminära
indikationer ger vid handen att avgiften kan elimineras
under ett flertal år. Definitiva besked beräknas lämnas
av SPP under 1999.

Utdelning
Styrelsen för AB Ångpanneföreningen beslutade under
1997 att ÅFs soliditet långsiktigt bör hållas inom inter-
vallet 40-45 procent samt att aktieutdelningen bör
motsvara 50 procent av resultatet efter skatt.
   Ett första steg mot soliditetsmålet togs i och med
aktieutdelningen från 1997 års verksamhet, då hela
årsresultatet efter skatt delades ut.
   För att fullfölja beslutet om ÅFs soliditetsmål föreslår
styrelsen 1999 års bolagsstämma en engångsutdelning
om 10 kronor per aktie. Därtill  föreslås att 50 procent
av 1998 års resultat efter skatt delas ut till aktieägarna.
Totalt föreslås därmed 15 kronor per aktie lämnas i
utdelning för räkenskapsåret 1998.

Utsikter för 1999
Utvecklingen av industri- och energiinvesteringarna i
Sverige är av väsentlig betydelse för ÅFs marknadsut-
sikter. För 1999 bedöms ÅFs marknadsförutsättningar
vara ungefär desamma som under 1998.
   Under 1999 bedöms ÅF fortsätta att växa med minst
10 procent samt nå en vinstmarginal på ungefär samma
nivå som under 1998.

Stockholm den 16 februari 1999
AB Ångpanneföreningen (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör



KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(mkr)

Helår Helår Helår Helår Helår

1994 1995 1996 1997 1998

Nettoomsättning 728,7 954,5 1 087,6 1 169,5 1 312,2
Personalkostnader -435,2 -550,4 -638,9 -730,0 -820,8
Övriga kostnader -200,5 -273,3 -324,0 -339,1 -367,5
Avskrivningar -27,3 -36,5 -42,7 -48,3 -51,4
Andel i intresseföretags resultat -1,0 -0,4 2,3 0,3 -1,8

Rörelseresultat 64,7 93,9 84,3 52,4 70,7
Finansnetto -3,4 3,9 4,4 15,4 10,8

Resultat efter finansnetto 61,3 97,8 88,7 67,8 81,5
Skatt -23,8 -30,7 -28,1 -22,6 -33,5

Resultat efter skatt 37,5 67,1 60,6 45,2 48,0

KONCERNENS BALANSRÄKNING (mkr) 1994-12-31 1995-12-31 1996-12-31 1997-12-31 1998-12-31

Tillgångar
Immateriella tillgångar 28,5 29,6 25,2 23,5 30,7
Materiella tillgångar 244,1 267,2 288,8 321,1 325,3
Finansiella tillgångar 22,2 15,9 29,3 31,9 39,3
Kortfristiga fordringar 193,2 254,9 262,6 284,7 325,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar 96,1 136,2 121,6 91,0 92,9

Summa tillgångar 584,1 703,8 727,5 752,2 813,6

Eget kapital och skulder
Eget kapital 281,4 333,2 367,0 380,6 382,6
Avsättningar 149,8 155,3 160,0 156,8 153,9
Långfristiga skulder 2,1 2,3 2,8 15,2 44,8
Kortfristiga skulder 150,8 213,0 197,7 199,6 232,3

Summa eget kapital och skulder 584,1 703,8 727,5 752,2 813,6

FINANSIERINGSANALYS (mkr) Helår Helår Helår Helår Helår
1994 1995 1996 1997 1998

Internt tillförda medel 75,6 111,1 107,3 95,0 100,4
Förändring av rörelsekapital 9,6 0,4 -22,9 -29,0 0,3
Nettoinvesteringar -36,4 -57,0 -61,9 -79,1 -66,8
Finansiering -29,4 -14,4 -37,1 -17,5 -32,0

Förändring av likvida medel och placeringar 19,4 40,1 -14,6 -30,6 1,9

NYCKELTAL

Avkastning på eget kapital, % 16,6 22,9 18,2 13,1 15,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,4 24,7 20,4 14,7 17,2
Soliditet, % 48,2 47,3 50,4 50,6 47,0
Vinstmarginal, % 8,6 10,3 8,0 5,8 6,2
Vinst per aktie efter schablonskatt, kr 7,68 12,25 11,11 8,49 10,21
Justerat eget kapital per aktie, kr 49 58 64 66 67
Substansvärde per aktie, kr 61 70 79 82 86
Antal årsanställda exklusive intressebolag 1 226 1 428 1 562 1 624 1 770
Antal årsanställda inklusive intressebolag 1 321 1 520 1 702 1 764 1 910
Antal aktier 5.748.569
(Definitioner se årsredovisning 1997. Alla historiska värden per aktie är omräknade till dagens antal aktier).

Kommande aktiviteter:
Den 4 maj, delårsrapport avseende de första 3 månaderna 1999.
Årsredovisning 1998 beräknas publiceras den 4 april 1999. Den kan beställas per telefon
08-657 10 00 eller e-post info@afk.af.se.
Ordinarie bolagsstämma hålls den 4 maj 1999 kl 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.


