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Kvartal 3 2015 
 

• Omsättning 139 MSEK 
• Resultat före avskrivningar, EBITDA 5 MSEK 
• Resultat före skatt 3 MSEK 
• Tillväxt via förvärv och nystart av företag 
• Konsolidering av Projektledningsverksamheten 

 
 
Januari – september 2015 
 

• Omsättning 481 MSEK 
• Resultat före avskrivningar, EBITDA 45 MSEK 
• Resultat före skatt 31 MSEK 
• Tillväxt via förvärv och organiskt 
• Etablering i Indien 

 
Jämförelsetal lämnas inte då det är första året med delårsbokslut enligt IFRS. 
 
VD-ord 
Omsättningen för tredje kvartalet är 139 MSEK med ett rörelseresultat på 3 MSEK. 
Kvartalet kännetecknas av semesterperiod och låg närvarograd. Utfallet för 
kvartalet  är även påverkat av ett produktivitetstapp av engångskaraktär föranledd 
av förberedande integreringsarbete i de elva nya verksamheterna som förvärvats 
samt en 1,5 dagars utbildning för hela koncernen.. Total resultatpåverkan för detta 
är 3,5 MSEK. För perioden till och med 30 september är omsättningen 481 MSEK 
med ett rörelseresultat på 33 MSEK. Totala antalet medarbetare vid periodens slut 
är 640 inklusive intressebolag. 
 
Under kvartalet har arkitektbolaget Kvarnström arkitektkontor AB i Göteborg med 
tio anställda förvärvats. En ny verksamhet med inriktning på tjänster som övervakar 
påverkan på omgivningen vid anläggnings- och infrastrukturprojekt, har startats. 
Totalt sett innebär det att Projektengagemang under 2015 utökats via förvärv och 
nystart med elva verksamheter.   
 
Marknadsläget för de tjänster som Projektengagemang erbjuder är fortfarande 
starkt och utvecklingen ser positiv ut. Fortsatta bygginvesteringar och 
infrastrukturinvesteringar borgar för god sysselsättning inom dessa områden 
framöver . Förbättrad efterfrågan och en säljeffektivisering talar för en positiv 
utveckling inom affärsområdet Industri och energi.  
 
De utmaningar som hela branschen står inför är främst kompetensförsörjningen 
samt svårigheten att matcha prisutvecklingen med kostnadsökningen.  
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PE:s  viktigaste mål är att ha en rörelsemarginal som är minst tio procent över en 
konjunkturcykel, samtidigt som vi genom såväl organisk tillväxt som bolagsförvärv 
når en position bland de tio största bolagen i branschen  Detta förutsätter att vi både 
fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare och har ett starkt varumärke..   
 
Omsättning och resultat 
Omsättningen för perioden uppgår till 481 MSEK med ett rörelseresultat på 33 
MSEK. Utfallet är något lägre än förväntat. 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter för perioden uppgår till 85 MSEK med ett rörelseresultat på 
-1,2 MSEK. Omsättningen för moderbolaget avser dels koncernintern 
kostnadsfördelning samt externa åtagande där moderbolaget står som avtalspart, så 
som ramavtal. 
 
Väsentliga hädelser under perioden samt väsentliga händelser efter 
balansdagen 
Projektengagemang har förvärvat ett bolag, Kvarnström arkitektkontor AB, samt 
startat en ny verksamhet: Projektengagemang Er Omgivning AB.  
 
Från 1 oktober organiseras Projektengagemangs projektledningsverksamhet i ett 
bolag. Det nya bolaget kommer att ha drygt 70 projektledare med ambitionen att 
växa vidare både geografiskt och omsättningsmässigt. 
 
Styrelsen har på mandat av bolagsstämman beslutat om inlösen av alla utestående 
aktier i dotterbolag genom en aktiekonvertering till aktier i moderbolaget. Vidare 
har styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission mot kapitalanskaffning. 
Omfattningen är mellan 50 till 75 MSEK och beräknas medföra en utspädning på 
mellan åtta till tolv procent av kapitalet. Både aktiekonvertering och kapitalemission 
avser utgivande av B-aktier. 
 
Marknadsområden 
Verksamheten i Projektengagemang är uppdelad mot marknadsområdena, 
Byggnader och arkitektur, Industri och energi, Infrastruktur och Projektledning.  
 
Byggnader och arkitektur 
Marknadsläget bedöms vara bra. Offentliga beställare utgör och bedöms utgöra en 
övervägande del av verksamheten. Arbetet med integrering av förvärvade 
verksamheter pågår. 
 
Industri och energi 
Verksamheten har haft en god utveckling under året och bedömningar är att det 
fortgår under kvarvarande kvartal på året. 
 
Infrastruktur 
Efterfrågan av våra tjänster är goda. Anpassning av verksamheten och 
rekryteringsarbete är fokuserade för att utöka och komplettera befintligt 
tjänsteutbud. 
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Projektledning 
I samband med den organisationsförändring som görs inom Projektledning kommer 
vårt erbjudande till kunder och leveranskapacitet att öka vilket långsiktigt ser 
mycket positivt ut. 
 
Specialbolag 
Översyn av verksamheterna inom Specialbolag pågår avseende fortsatta verksamhet 
och utveckling. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Projektengagemang är exponerat mot affärsrisker kopplade till konjunktur- och 
strukturförändringar samt förändrade marknadstrender. Liksom förmågan att 
behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. Vidare är koncernen exponerad mot 
ränte-, valuta-, och kreditrisker. Riskexponeringen beskriven i årsredovisningen 
2014 beskriver vidare risk och osäkerhetsfaktorer och de är inte förändrade för 
denna period. 
 
Aktien 
Bolagets aktier är: 
A-aktier: 2 056 000 stycken med röstetal 10 
B-aktier: 1 028 000 stycken med röstetal 1 
Beslutad aktiekonvertering av aktieägande i dotterbolag kommer att ge ytterligare 
1 916 351 b-aktier. 
 
Redovisningsprinciper 
Denna rapport är upprättade enligt IAS 34, International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Delårsrapporten är upprättad med 
samma redovisningsprinciper som för årsredovisning 2014. Förvärvsanalyserna för 
genomförda förvärv är preliminära. Köpeskillingen har varit högre än de tillgångar 
som finns i bolaget varmed immateriella övervärden har uppstått. Då det till största 
del består av humankapital är de hänförliga till goodwill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en 
rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktor som företaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm 2015-11-05 
 
 
 Gunnar Grönkvist Per-Arne Gustavsson 
 Styrelseordförande Styrelseledamot och VD 
 
 
Per Göransson Anita Bergsten Michael Spångberg 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
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Rapport över totalresultat

Jan-Sep Jul-Sep Jan-Dec
TSEK 2015 2015 2014
Nettoomsättning 480 868 139 231 612 848

Inköp av tjänster och material -108 171 -21 051 -147 762
Övriga externa kostnader -59 364 -24 310 -71 560
Personalkostnader -270 857 -89 541 -330 184
Resultat från andelar i intresseföretag 2 821 1 274
Resultat för avskrivningar, EBITDA 45 297 5 603 63 343

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella -12 437 -3 066 -20 781
anläggningstillgångar
Rörelseresultat, EBIT 32 860 2 537 42 562

Finansiella poster -1 870 241 -7 683
Resultat efter finansiella poster 30 990 2 778 34 878
Skatt -8 312 -231 -12 253
PERIODENS RESULTAT 22 679 2 548 22 625

Balansräkning för koncernen

30 sep 31 dec
TSEK 2015 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 91 116 56 466
Övriga immateriella anläggningstillgångar 26 052 14 635
Materiella anläggningstillgångar 33 444 47 434
Finansiella placeringar och långfristiga fordringar 11 567 5 170
Summa anläggningstillgångar 162 179 123 705

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 235 118 198 453
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 17 199 24 087
Summa omsättningstillgångar 252 317 222 540
SUMMA TILLGÅNGAR 414 496 346 244

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 72 702 57 831
Innehav utan bestämmande inflytande 40 956 31 346
Summa eget kapital 113 658 89 177

SKULDER
Långfristiga skulder 51 971 48 209
Kortfristiga skulder 248 867 208 858
Summa skulder 300 838 257 067
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 414 496 346 244
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Kassaflödesanalys för koncernen

Jan-sep Jan-Dec
TSEK 2015 2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 30 991 34 878
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 8 142 22 872
Betald skatt -6 668 -9 797
KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 32 465 47 953

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -8 851 -20 196
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 23 614 27 757

Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 994 -66 749
Kassaflöde från Finansieringverksamheten 24 338 45 994
ÅRETS KASSAFLÖDE -6 042 7 002

Likvida medel vid årets början 22 639 15 637
Likvida medel vid årets slut 16 597 22 639
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