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Q1-Q2 2021 Proforma

Väsentliga  
händelser

Management kommentar

APRIL  
Infrastruktur Logistik AB (ILAB) emitterade en obligation och färdigställde 
förvärvsgrunden i enlighet med obligationsmaterialet. 

SEPTEMBER  
Bolaget har förvärvat Tommys Kranbilar i Helsingborg AB.

Hur marknaden kommer att påverkas av pandemin 
är ännu svårbedömd. Marknaden har blivit påver-
kad men den underliggande efterfrågan är god inom 
anläggning och infrastruktur. I sammanhanget har vi 
en god bild över resterande del av året och hanterar 
många förfrågningar.

Etableringarna i Göteborg/Trestad är etablerade och 
börjar visa sin lokala närvaro och ökar sin sysselsätt-
ningsgrad med en bra volym framöver.  Etableringen 
av verksamheten i södra Sverige följer också sin 
affärsplan och verksamheten har erhållit uppdrag i 
tillfredställande takt. Större kundprojekt startar i höst 
och kommer att engagera hela vår verksamhetsbredd.

Omsättning under första halvåret uppgick till 317,3 Mkr 
med EBITDA om 21,4 Mkr. Första halvåret har bjudit 

på en del utmaningar hänförliga till en kall vinter med 
djup tjäle och minimal nederbörd vilket innebär mindre 
sysselsättning i våra uppdrag. 

Vår bedömning är att möjligheterna att förvärva 
attraktiva förvärvs kandidater är goda även om det 
är stor konkurrens med andra budgivare. Infrastruktur 
Logistik erbjuder bland annat ett tydligare samman-
hang och har ett mer diversifierat helhetserbjudande 
till våra anläggning- och infrastrukturkunder än våra 
konkurrenter. På helår så kommer vi att addera ytter-
ligare förvärv som möjliggör ett mer komplett kunder-
bjudande på våra lokala marknader, en större täck-
ning geografiskt och som kompletterar och utvecklar 
synergier och befintliga kompetenser.

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 317,3 Mkr

• EBITDA för koncernen uppgick till 21,4 Mkr

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 77 434 MKr

• Periodens EBIT 16 Mkr

• Under perioden har bolaget inkl dotterbolag tillträtt aktierna i följande bolag:

• – Sundstorps Schakt AB 

• – Gudmundssons Kross & Åkeri AB

• – JH Gräv AB

• Under perioden har bolaget förvärvat täktverksamheter i Sunne samt Laxå

• Nettoskulden uppgick till 147 Mkr
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2021-01-01 – 2021-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 317 266

Summa rörelsens intäkter 317 266

Rörelsens kostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 318

Handelsvaror -109 890

Personalkostnader -102 832

Övriga externa kostnader -83 092

-301 132

Rörelseresultat 16 134

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 350

-1 350

Resultat efter finansiella poster 14 784

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 314

Materiella anläggningstillgångar 44 405

Finansiella anläggningatillgångar 581 772

Omsättningstillgångar

Varulager 16 310

Kortfristiga fodringar 246 623

Upplupna intäkter 30139

Kassa och bank 146 844

Summa tillgångar 1 076 407

Balansräkning

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Erhållna aktieägartillskott 288 000

Obeskattade reserver 61 839

Balanserad vinst inkl årets resultat 73 752

423 591

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 275

Avsättning för uppskjuten skatt 15 890

16 165

Långfristiga skulder

Skulder kreditinstitut 340 872

340 872

Kortfristiga skulder

Förskott kund 44

Leverantörsskulder 50 782

Aktuella skatteskulder 11 287

Övriga skulder 202 233

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 433

295 779

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 076 407

Resultaträkning (SEK)

Balansräkning (SEK)
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Q2 2021

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 16 134

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

– orealiserade kursvinster (-) 0

– orealiserade kursförluster (+) 0

– avskrivningar och nedskrivningar 5 319

– realisationsvinst (-) 0

– realisationsförlust (+) 0

Extraordinära poster 0

Erhållen ränta 0

Erlagd ränta -1 350

Betald inkomstskatt 0

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändr av rörelsekapital 20 103

Rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

- ökning (-) / minskning (+) av varulager -2 810

- ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -107 666

- ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 167 807

- värdejustering kursvinster (-) / kursförluster (+) 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten inkl rörelsekapital 77 434

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -483 504

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -483 504

Finansieringsverksamheten

Nyemission 291 786

Upptagna lån 229 762

Amortering av lån 0

Utbetald utdelning 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  521 548

Årets kassaflöde 115 477

Likvida medel vid årets början 31 366

Likvida medel vid årets slut 146 843

Kassaflöde (SEK)


