MÅL OCH STRATEGIER

Måluppfyllelse

Finansiella mål

2019

Historisk utveckling

Senaste fem åren

2018

2017

2016

2015

14,1 %

13,2 % per år
i genomsnitt

37,4 %

4,8 %

–3,7 %

13,2 %

7,5 %

6,5 % per år
i genomsnitt

8,4 %

4,8 %

5,9 %

5,7 %

Soliditet: 35 %
Bolaget ska ha en soliditet som ej understiger 35 procent.

36,1 %

44,6 % per år
i genomsnitt

36,8 %

50,8 %

50,2 %

49,2 %

Avkastning på eget kapital: 25 %
Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till minst 25 procent.

34,5 %

29,8 % per år
i genomsnitt

43,5 %

20,9 %

26,1 %

31,1 %

Utdelning: 30–50 %
Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god
direktavkastning och utdelningstillväxt. Christian Berners mål är att
dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt. H
 änsyn kommer dock
tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter
och framtidsutsikter.

37,1 %

45,1 % per år
i genomsnitt

37,3 %

60,7 %

48,6 %

41,7 %

Genomsnittlig omsättningstillväxt: >10 %
Genomsnittlig omsättningstillväxt ska uppgå till minst
10 procent per år över en konjunkturcykel inklusive förvärv.
EBITA-marginal: 9 %
EBITA-marginalen ska i genomsnitt vara 9 procent per år
över en konjunkturcykel.

Resan med lönsam tillväxt
De senaste åren har Christian Berner arbetat målmedvetet
med att stärka lönsamheten.

5,7 %
2015
EBITA-marginalen
för 2015 var 5,7
procent. Arbetet
fortgår med kostnadseffektivitet
och marginal
förstärkning
som utvecklar
resultatet.

5,9 %

4,8 %

2016
EBITA-marginalen
för 2016 var 5,9
procent. Kostnaden
i samband med listbytet till Nasdaq
Stockholm, Small
Cap, 2017 påverkade resultatet
negativt.

2017
2017 uppgick EBITAmarginalen till 4,8
procent. Resultatet
påverkades negativt
av utvecklingen i
Norge, samt engångskostnader i samband
med listbytet.

9,0 %

8,4 %
7,5 %

Mål

2019

Christian Berners mål
för EBITA-marginalen
är att den över en
konjunkturcykel i
genomsnitt ska vara
9,0 procent.

2018
2018 ökade EBITAmarginalen till 8,4
procent. Förvärvet
av Zander &
Ingeström bidrar
starkt till den positiva utvecklingen
under 2018, där
även vändningen
i Norge har varit
viktig.

2019 uppgick EBITA-
marginalen till 7,5 procent.
Marginalen i Sverige
minskade på grund av
effekt från vinstavräkning
i större projekt hos Zander
& Ingeström, som trots
det bidrog med fortsatt
starkt resultat. Norge
fortsatte utvecklas positivt och Danmark bibehöll
sin höga lönsamhetsnivå.
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