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Utfall och prognoser, kvartal             

mnkr 2017, Q1 2017, Q2 2017, Q3 2017, Q4 2018, Q1P 2018, Q2P 2018, Q3P 2018, Q4P 

Nettoförsäljning 1 138 1 464 1 271 1 732 1 379 1 723 1 462 1 879 

EBIT 47 95 67 210 81 123 92 161 

PTP 40 93 62 206 75 122 88 158 

Nettovinst 33 87 51 152 62 100 73 130 

Vinst per aktie, kronor 1,4 3,7 2,2 6,5 2,7 4,3 3,1 5,6 
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Aktiens utveckling  
  1M 3M 6M YTD 

Serneke   3% –2 %        -24% 14 % 

Serneke relativt OMXSPI  9% 6 %       –22% 17 % 

 
 

SERNEKE KÖP, RIKTKURS 135 kr 
Hög utdelning och tillväxt 
Serneke rapporterade ett klart bättre resultat för fjärde kvartalet 2017 
än vad vi hade väntat oss, 210 miljoner kronor jämfört med vår prognos 
om 126 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras med en uppvärdering av 
bolagets fastighetsinnehav med 209 miljoner kronor och då mer 
specifikt flygplatsområdet i Säve i norra Göteborg, där bolaget har 
förvärvat 3 miljoner kvadratmeter mark. Området har ett mycket 
intressant logistikläge och redan idag många hyresgäster. Däremot 
rapporterades inga försäljningsvinster avseende Karlastaden i kvartal 
4/2017. Men vi tror att försäljningar av byggrätter i Karlastaden lär 
komma under 2018. 
 
Koncernens orderingång på 1 898 miljoner kronor var något lägre än 
våra estimat på 2 000 miljoner kronor, men fortfarande bra. Tillväxten 
ser ut att fortsätta framförallt för Bygg, medan Anläggnings ordersiffra 
just det här kvartalet var svag (80 miljoner kronor). Lönsamheten inom 
Bygg var som förväntat god och på väg uppåt. 
 
Det som fick aktien att lyfta på rapporten var troligen också styrelsens 
beslut att föreslå en aktieutdelning om 4 kronor, vilket signalerar en 
positiv tilltro att högt uppsatta mål kommer att kunna nås kommande 
år. 

 

Utfall resultat kv4 2017 jämfört med våra prognoser 
Tabellen nedan visar från vänster till höger faktiskt utfall för fjärde 
kvartalet 2016, våra prognoser för kvartal 4 2017, det faktiska utfallet 
för kvartal 4 2017 samt avvikelsen mellan utfallet och våra prognoser 
för fjärde kvartalet 2017 uttryckt i procent.  
 

Våra prognoser och utfall, Q4 2017   

mnkr 2016, Q4 2017, Q4P 2017, Q4 Utfall Skillnad % 

Orderingång 920 2 000 1 898   - 5,1 

Nettoförsäljning 1 266 1 625 1 732 6,6 

    Tillväxt, % 25,3 28,4 36,8 8,4 

EBIT 126 126 210 66,7 

Marginal, % 8,1             7,8 12,1 4,3 

PTP 29 122 206 68,9 

Nettovinst 26 104 152 46,2 

Vinst per aktie, kr 1,3 4,5 6,5 46,2 

 
I tabellen nedan visar historiska kvartalssiffror från 2017. Därefter ligger 
våra tidigare prognoser för kommande kvartal under 2018. Dessa 
prognoser kan komma att justeras i den uppdaterade analys av bolaget 
vi avser att presentera inom kort. 
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Disclaimer 
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. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

