
 

 
 
 
 
VUOSIRAPORTTI 2018    
Assemblin on yksi Pohjoismaiden johtavista asennus- ja palveluyhtiöistä, jolla on markkinoiden 
johtavaa sähkö-, LVI- ja automaatio-osaamista. 

Assemblin Holding AB, organisaationumero 559025-2952 

Pääkonttori: Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten Puhelin: 010 472 6000. www.assemblin.fi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 
Nettoliikevaihto, MSEK 8 885,2 8 169,3 7 075,6 
Oikaistu EBITA, MSEK 398,7 244,8 176,3 
Oikaistu EBITA-marginaali*, % 4,5 3,0 2,5 
EBITA, MSEK 415,0 202,7 18,3 
EBITA-marginaali, % 4,7 2,5 0,3 
Tilauskanta, MSEK  6 971,0 6 222,8 4 555,0 
Saadut tilaukset, MSEK 9 458,5 9 899,2 7 177,5 
Henkilöstö keskimäärin, FTE 5 630 5 693 4 806 
    
* = Oikaistu vertailua haittaavien kustannusten osalta 

Olennaiset tapahtumat vuonna 2018 
 
 
 Liikevaihto kasvoi 8 885 (8 169) miljoonaan Ruotsin 

kruunuun (MSEK), mikä vastaa 8,8 prosentin 
kasvua. Kasvusta 7,8 prosenttia oli orgaanista.  

 Oikaistu EBITA kasvoi 63 prosenttia ja oli 399 (245) 
MSEK. Oikaistu EBITA-marginaali nousi 3,0 
prosentista 4,5 prosenttiin. 

 EBITA oli 415 (203) MSEK. Liiketoiminnan tulos 
verojen jälkeen oli 172,4 (25) MSEK. 

 Tilauskanta kasvoi 12 prosenttia ja oli 6 971 (6 223) 
MSEK. Saatujen tilausten arvo oli yhteensä 9 459 
(9 899) MSEK. 

 Vuoden aikana ostettiin yksi suomalainen, kolme 
ruotsalaista ja yksi norjalainen asennusyhtiö, joiden 
vuosiliikevaihto on yhteensä 300 MSEK. 

 Uutena konsernijohtajana aloitti toukokuussa Mats 
Johansson.  

 
 
 
 
 

”Jatkamme vuoteen 2019 vakaalta 
pohjalta ja yhteisen 
etenemissuunnitelman turvin.” 

Kasvua ja kannattavuuden tuntuvaa 
parantamista 
 
Olen hyvin tyytyväinen voidessani todeta, että ylsimme 
vuonna 2018 hyvään kasvuun ja jatkoimme 
tuloksemme tuntuvaa parantamista. Koko vuoden 
liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja marginaali vahvistui 
3:sta 4,5 prosenttiin, mikä tarkoittaa jopa 63 prosentin 
tulosparannusta. Olemme nyt saavuttaneet 
hyväksyttävän kannattavuustason, mutta pitkän 
aikavälin tavoitteisiin on vielä jonkin verran matkaa. 
 
Asennusmarkkina oli vahva myös vuonna 2018. 
Joidenkin suurkaupunkien asuntomarkkinat 
heikentyivät, mutta kehitystä tasapainotti suurelta osin 
se, että infrastruktuurihankkeisiin, kouluihin ja 
sairaaloihin kohdistuvat julkiset investoinnit jatkoivat 
kasvuaan. Tilauksia saatiin paljon myös vuonna 2018, ja 
tilauskantamme oli vuodenvaihteessa hyvä.  
 
Syksyllä 2018 panostimme työhön, jonka tavoitteena 
on viedä loppuun yhteisen yritysidentiteetin 
rakentaminen ja määrittää tuleva suuntamme. 
Aloitamme vuoden 2019 vakaalta pohjalta ja yhteisen 
etenemissuunnitelman turvin. Tavoitteenamme on 
luoda markkinoiden kiinnostavin, houkuttelevin ja 
kannattavin asennusyhtiö. 
 
Tukholmassa helmikuussa 2019 
Mats Johansson 
toimitusjohtaja ja konsernijohtaja 
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Tulos ja marginaali 
Koko vuoden oikaistu EBITA kasvoi tuntuvasti ja nousi 
63 prosenttia yhteensä 399 (245) miljoonaan Ruotsin 
kruunuun. Oikaistu EBITA-marginaali parani 3,0 
prosentista 4,5 prosenttiin. Yleisesti ottaen 
tulosparannus johtuu määrätietoisesta työstä, jossa on 
pyritty kääntämään vähemmän kannattavien 
yksiköiden tuloskehitys, tehty seurannasta entistä 
järjestelmällisempää ja parannettu projektiseurantaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liikevaihto 
 
 
Liikevaihto 
Assemblinin koko vuoden liikevaihto kasvoi 8,8 
prosenttia 8 169 miljoonasta 8 885 miljoonaan Ruotsin 
kruunuun. Kokonaiskasvusta 7,8 prosenttia tuli 
orgaanisesta kasvusta, 1 prosentti yritysostoista ja 
10,5 miljoonaa Ruotsin kruunua myönteisistä 
valuuttakurssivaikutuksista. Kaikkien liiketoiminta-
alueiden liikevaihto kasvoi, ja suurinta kasvu oli 
Norjassa sekä Ruotsin ilmanvaihtoliiketoiminnassa 
(Assemblin Ventilation). 
 
Orgaaninen kasvu johtui osittain suurista urakoista ja 
osittain siitä, että pieniä ja keskisuuria paikallisia 
toimeksiantoja saatiin tasaisesti. Suuret kilpailutukset 
keskittyivät aiempaa enemmän monialaosaamiseen ja 
kumppanuushankkeisiin, mikä hyödyttää Assemblinin 
kaltaista isoa kokonaistoimittajaa. Saatujen tilausten 
määrä pysyi vahvana myös vuonna 2018, ja niiden 
arvo oli 9 459 (9 899) miljoonaa Ruotsin kruunua. 
Tilauskanta kasvoi vuoden loppuun mennessä 12 
prosenttia ja oli 6 971 (6 223) miljoonaa Ruotsin 
kruunua.  
 
Iso osa vuoden aikana sovituista uusista suururakoista 
oli monialahankkeita. Esimerkkeinä voidaan mainita 
Ruotsin Malmön uusi sairaala-alue (NSM), Malmön 
Västra Hamnenissa toteutettava 
asuntorakentamishanke sekä Ruotsin Sollentunan 
sairaalan korjausrakentaminen.  
 
Myös huoltotoimeksiannot lisääntyivät vuoden aikana 
varsinkin Suomessa ja Assemblin Ventilationissa 
(Ruotsi). Huoltopalveluiden osuus konsernin 
liikevaihdosta oli vuodenvaihteessa 36 (33) prosenttia. 
Vuoden 2018 uusista suurista huoltotoimeksiannoista 
voidaan mainita valtakunnallinen palvelusopimus 
ruotsalaisen EcoGuardin kanssa sekä Göteborgin 
energiayhtiön kanssa solmittu puitesopimus.  
 
Vuonna 2018 tehtiin myös useita strategisia 
yritysostoja Pohjoismaissa. Ruotsissa täydennettiin 
lähinnä huoltotoimintaa seuraavilla yrityksillä: Niab, 
JVT Vent ja Svenssons Rörinstallation. Norjassa 
panostettiin sähköliiketoimintaan Wennevolds Elektro 
AS -kaupan myötä, ja Suomessa Assemblin vahvisti 
automaatio-osaamistaan ostamalla Trentec Team 
Oy:n. Ostetut yritykset kasvattavat vuosiliikevaihtoa 
yhteensä 300 miljoonalla Ruotsin kruunulla.  
 

Vuoden 2018 kehitys 
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Kannattavuus kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla, 
mutta eniten Suomessa, jonka tulos oli ensimmäistä 
kertaa moneen vuoteen voitollinen ja kannattavuus 
2,0 prosenttia. Paras kannattavuus oli Norjassa, jossa 
marginaali oli 6,6 prosenttia, ja Ruotsin 
ilmanvaihtoliiketoiminnassa (5,6 prosenttia). Ruotsin 
sähköliiketoiminnan (Assemblin El) marginaali nousi 
4,6 prosenttiin ja LV-liiketoiminnan (Assemblin VS) 
marginaali 4,5 prosenttiin.  
 
Kassavirta ja taloudellinen asema 
Perusliiketoiminta tuotti yhä vahvasti kassavirtaa, ja 
käyttöpääoman sitoutuminen väheni tilikauden 
aikana.   
 
Vuonna 2018 toteutettiin jälleenrahoitus, joka takasi 
konsernin pitkän aikavälin rahoitustarpeet ja 
yritysostoihin liittyvän liikkumavaran. Konsernin 
maksuvalmius oli vahva. Kassassa oli 437,7 (420,4) 
miljoonaa Ruotsin kruunua, minkä lisäksi oli 
käytettävissä 435 (374,5) miljoonaa kruunua luottoina.  
 
 

Henkilöstö 
Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vuonna 2018 
yhteensä 5 630 (5 693).  
 
Uutena konsernijohtajana aloitti toukokuussa Mats 
Johansson. Konsernin uutena IT-johtajana aloitti 
lokakuussa Peter Weberberger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tärkeät tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 
Assemblin ilmoitti tammikuussa 2019 saaneensa uuden 
suuren ilmanvaihtotoimeksiannon Ruotsin 
liikennevirastolta. Se liittyy Tukholman 
ohitustie -infrastruktuurihankkeeseen, ja tilauksen arvo 
on 520 miljoonaa Ruotsin kruunua.  
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Lisätietoja 
 
Raporttia koskeviin tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Philip Carlsson 
(philip.carlsson@assemblin.se, +46 10 475 3950) tai konsernijohtaja Mats Johansson 
(mats.e.johansson@assemblin.se, +46 10 475 3960). Liiketoimintaa ja yhtiötä koskeviin yleisiin 
kysymyksiin vastaa viestintäjohtaja Åsvor Brynnel (asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 
3948).   
 
Assemblin julkaisee vuosikertomuksen huhtikuussa 2019 ja kestävän kehityksen raportin 
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.assemblin.com. Julkaisu on mahdollista tilata 
painettuna lähettämällä nimi ja osoite sähköpostitse osoitteeseen 
kommunikation@assemblin.se.  
 
Toiminnastamme saa lisätietoja myös verkkosivuilta www.assemblin.com. 
 
Seuraa meitä STTinfo:ssa, Facebookissa, LinkedInissä tai Instagramissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 
Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Visionamme on 
tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset 
viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio.  
 
Assemblinin liikevaihto on noin 840 miljoonaa euroa, ja palveluksessamme on noin 5 600 henkilöä yli sadalla 
pohjoismaisella paikkakunnalla. www.assemblin.fi 
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