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mnkr 2016, Q1 2016, Q2 2016, Q3 2016, Q4 2017, Q1 2017, Q2P 2017, Q3P 2017, Q4P 

Nettoförsäljning 701 1 209 802 1 266 1 138 1 250 1 028 1 522 

EBIT -6 318 65 34 47 112 54 117 

PTP -8 313 60 29 40 108 51 114 

Nettovinst -5 321 52 26 33 97 46 102 

Vinst per aktie, kronor -0,3 19,4 3,1 1,3 1,4 4,2 2,0 4,4 
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  1M 3M YTD 5M 

Serneke  2 % 0 % –4 % 0 % 

Serneke relativt OMXSPI –2 % –6 % –15 % –8 % 

 
 
 

Serneke levererade en mycket stark rapport för årets tre första 
månader 2017. Det viktigaste styrkebeskedet var en orderingång på 
strax över 2 miljarder kronor, jämfört med våra förväntningar på cirka 
1,4 miljarder kronor. Det innebär att bolagets orderstock på nästan 8 
miljarder kronor nu täcker två års produktion. Det är i särklass bäst 
hittills av jämförbara börsnoterade svenska byggbolag (Skanska, NCC 
och Peab). Dock skall tilläggas att 643 miljoner kronor av den 
orderingång som bolaget redovisar avser det egna fastighetsprojektet, 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna, som kommer att färdigställs och säljs 
till Hemsö. 
 
Det andra utropstecknet var rörelsemarginalen inom Serneke Bygg på 
strax över 4 procent, jämfört med omkring 2 procent i första kvartalet 
2016. Anläggningssidan redovisar ett negativt rörelseresultat på minus 
4 miljoner kronor i kvartal 1 2017 men här bör det fortfarande finnas en 
möjlighet till svarta siffror på helåret 2017.  Första kvartalet är säsongs-
mässigt svagt, både fakturerings- och resultatmässigt, främst till följd av 
att väderleken skjuter fram byggjobb mot senare delar av året.  

 

Tabellen nedan visar från vänster till höger våra prognoser för kvartal 1 
2017, det faktiska utfallet för kvartal 1 2017 samt avvikelsen mellan 
utfallet och våra prognoser för kvartal 1 2017 uttryckt i procent.  

 

 

mnkr 2017, Q1P 2017, Q1 Utfall Skillnad % 

Orderingång 1 380 2069 49,9 

Nettoförsäljning 972 1138 17,1 

tillväxt, % 38,7 62,3 23,6 

Valutaeffekt, % 0,0 0,0  

EBIT 29 47 17,6 

marginal, % 3,0 4,1  

PTP 25 40 60,6 

Nettovinst 22 33 47,3 

Vinst per aktie, kronor 1,0 1,4 47,3 

 
Tabell nedan visar historiska kvartalssiffror från 2016 till och med 
faktiska utfallssiffror för kvartal 1 2017. Därefter ligger våra tidigare 
kvartalsprognoser från kvartal 1 preview. De senare prognoserna 
kommer vi sannolikt att justera upp i den analys av bolaget vi avser att 
presentera inom kort. 
 
Vår rekommendation Öka med riktkurs 125 kronor i aktien är under 
utvärdering, sannolikt i uppåtgående riktning.  
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Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något 

som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl 

Securities ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i 

denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska 

inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 

 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United 

States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska 

och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk 

eller utländsk lag eller författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av 

intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 
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