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DELETE GROUP (Ax DEL1 Oy) 
 

Delårsrapport januari-september 2017 (IFRS, pro forma1), oreviderad) 

DELETE GROUPS VERKSAMHET INOM INDUSTRIELL RENGÖRING OCH 
ÅTERVINNINGSTJÄNSTER UPPVISAR GODA RESULTAT Q3, 
RIVNINGSVERKSAMHETEN ÅTERHÄMTAR SIG 
 
 
HÖJDPUNKTER FRÅN JULI–SEPTEMBER 2017 
 
• Omsättningen minskade med 2 % till 50,9 miljoner euro (Q3 2016: 52,1) 
• Justerat EBITDA2) minskade med 4 % till 8,2 (8,5) miljoner euro 
• Nettoskuldsättningen ökade med 10 % till 85,9 (77,9) miljoner euro 
• Det operativa kassaflödet minskade med 6,4 miljoner euro till 0,1 (6,5) miljoner euro 
• Industriell rengöring och Återvinningstjänster uppvisar hög lönsamhet Q3 
• Rivningstjänster återhämtade sig till en lönsam nivå efter ett svagt Q2 
 
 
HÖJDPUNKTER FRÅN JANUARI–SEPTEMBER 2017 
 
• Omsättningen minskade med 1 % till 132,2 (133,1) miljoner euro 
• Justerat EBITDA minskade med 33 % till 10,5 (15,8) miljoner euro 
• Nettoskuldsättningen ökade med 10 % till 85,9 (77,9) miljoner euro 
• Det operativa kassaflödet minskade med 8,1 miljoner euro till -2,9 (5,2) miljoner euro 
• Mäkelä och Hernesniemi förvärvades för att stärka segmentet rivningstjänster 
• Rivningstjänsters svaga H1 hade en negativ inverkan på Deletes lönsamhet   
 
 
NYCKELTAL 
 

Nyckeltal 7–9/2017 7–9/2016 Förändring 1–9/2017 1–9/2016 Förändring

Omsättning, MEUR 50,9 52,1 -2,3 % 132,2 133,1 -0,7 %

Justerat EBITDA, MEUR 8,2 8,5 -3,5 % 10,5 15,8 -33,4 %
Justerat EBITDA, % av 
omsättning 16,1 % 16,3 % -1,3 % 8,0 % 11,9 % -32,9 %

Nettoskuldsättning, MEUR 85,9 77,9 10,4 % 85,9 77,9 10,4 %
 
 
UTSIKT FÖR 2017 
 
Industriell rengöring och Återvinningstjänster förväntas visa fortsatt goda resultat. 
Rivningstjänster har börjat återhämta sig och har mer positiv prognos för resten av året. 
 
Lönsamheten förväntas förbättras under årets andra hälft, men helårsresultatet för 2017 
förväntas inte uppnå samma nivå som under 2016. 
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JUSSI NIEMELÄ, CEO PÅ DELETE GROUP 
 
”Årets tredje kvartal gick som förväntat, med starka resultat från Industriell rengöring och 
Återvinningstjänster. Rivningstjänster återhämtade sig och gick åter med vinst, men i 
jämförelse med tredje kvartalet 2016 var Rivningstjänsters lönsamhet fortfarande låg, på 
grund av färre betydande projekt på den svenska marknaden. Vi förväntar oss att den 
goda utvecklingen inom Industriell rengöring och Återvinningstjänster fortsätter under 
fjärde kvartalet, innan högsäsongen gradvis saktar ner inför vintern. Utsikterna på 
rivningsmarknaden är fortsatt positiva och projektanbudsaktiviteten i Sverige har ökat 
sedan sommaren. 
 
Industriell rengöring fortsatte att vara mycket lönsamt, tack vare en god servicenivå och ett 
högt resursutnyttjande. Inom Återvinningstjänster uppnådde lönsamheten en rekordhög 
nivå under det tredje kvartalet, men den relativa justerade EBITDA-% var något lägre än 
föregående år på grund av ökade bearbetningskostnader som drevs på av rekordhöga 
intagningsvolymer.  
 
Under årets första sex månader har vi vidtagit åtgärder för att stärka hanteringen och 
kontrollerna inom Rivningstjänster. Detta har haft precis den gynnsamma effekt som vi 
avsedde, och vi har inte haft några större problem med genomförandet av projekt under 
tredje kvartalet. Framöver kommer Rivningstjänsters förbättringsprogram att understryka 
vikten av att stärka försäljningsinsatserna. Detta för att kunna ta oss an stora projekt och 
säkerställa effektiviteten och ytterligare förbättra lönsamheten. 
 
Trots motgångarna inom Rivningstjänster fortskrider vårt strategigenomförande i god takt. 
Vi har vidtagit åtgärder för att stödja en stark och lönsam tillväxt, både organiskt och 
genom tilläggsförvärv. Under tredje kvartalet lade vi till resurser inom marknadsintelligens, 
företagsförvärv och projektorganisering, samtidigt som vi fortsatte att göra 
tillväxtinvesteringar i maskineri- och maskinparkskapacitet. 
 
Efter att ha lett Delete Group under sju år kommer jag att stiga ner från min position i slutet 
av februari 2018. Under dessa sju år har vi utvecklat Delete och blivit en av de ledande 
aktörerna i vår bransch. Jag kommer att fortsätta som rådgivare till styrelsen.” 
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DRIFTSMILJÖN 
 
Industriell rengöring 
  
Den grundläggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är fortsatt stabil och 
under året beräknas våra industriella kunders underhållsbehov i samband med 
nedläggningar vara något högre än under föregående år. Marknadstrenden går fortfarande 
mot allt mer komplexa projekt som uppfyller höga krav på miljö, hälsa och säkerhet, vilket 
är en fördel för stora professionella aktörer. 
 
Rivningstjänster 
 
Den positiva utvecklingen på byggmarknaden innebär också ett bra läge för 
rivningstjänster. Enligt Statistikcentralen (20 oktober 2017) fortsatte den snabba tillväxten 
inom nykonstruktion i Finland under juni–augusti 2017: 17,2 % fler byggprojekt och 24,1 % 
fler bostadsbyggnadsprojekt inleddes jämfört med föregående år. Bygglov för 
kommersiella byggnader och kontorsbyggnader ökade jämfört med föregående år, medan 
bostadsbygge låg kvar på ungefär samma volym i kubikmeter. 
 
I Sverige uppvisar byggmarknaden också stor tillväxt. Enligt SCB (18 augusti 2017) ökade 
antalet bostäder i nya och konverterade byggnader med 22 % under januari–juni 2017 
jämfört med samma period 2016. 
 
Det åldrande byggnadsbeståndet i de båda länderna ökar också efterfrågan på 
rivningstjänster, i fall där byggnader från 1960-tal och tidigt 1970-tal nu renoveras. Inom 
offentlig sektor finns det behov av renovering av fastigheter som sjukhus och skolor. 
 
Återvinningstjänster 
 
Inom återvinningstjänster har den ökade miljömedvetenheten drivit på förbättringar och 
nya regelverk, exempelvis EU:s återvinningsmål på 70 % innan 2020, förbudet att 
använda rivningsavfall som markfyllnad, samt nya regler för asbest. Regelverken fortsätter 
att utvecklas både genom EU:s åtgärdsplan för den cirkulära ekonomin och genom 
nationell lagstiftning, men det finns också en allmänt ökande insikt om hållbarhetsbehovet. 
Det skapar en fortsatt hög efterfrågan på återvinningstjänster. 
 
 
OMSÄTTNING (pro forma) 
 
Under tredje kvartalet var Delete Groups omsättning nära föregående års nivå och uppgick 
till 50,9 (52,1) miljoner euro. Den ökande omsättningen inom Industriell rengöring och 
Återvinningstjänster lindrade effekten av de sjunkande projektvolymerna inom 
Rivningstjänster. 
 
Under det tredje kvartalet ökade omsättningen inom Industriell rengöring och 
Återvinningstjänster, men minskade inom Rivningstjänster. Koncernens omsättning inom 
Industriell rengöring låg på 22,8 (22,5) miljoner euro, en ökning med 1,8 %, som är 
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pådriven av en allmänt ökad efterfrågan samt ett antal nya serviceavtal och ett flertal nya 
projekt för underhållsstopp. Omsättningen för Återvinningstjänster ökade med 23,0 % till 
totalt 6,2 (5,0) miljoner euro, vilket vi uppnådde genom organisk tillväxt som understöddes 
av tre nya sorteringsstationer som öppnade 2016. Omsättningen för Rivningstjänster låg 
på 22,5 (26,7) miljoner euro, vilket innebar en minskning med 15,4 %, som orsakades av 
låga försäljningssiffror i Sverige under det tredje kvartalet. 
 
Koncernens omsättning i januari–september uppgick till 132,2 (133,1) miljoner euro och 
låg nära föregående års siffror. De sjunkande volymerna inom Rivningstjänster lindrades 
av de utmärkta resultaten inom Industriell rengöring och Återvinningstjänster. 
 
 
OMSÄTTNING PER SEGMENT (pro forma) 
MEUR 7–9/2017 7–9/2016 Förändring 1–9/2017 1–9/2016 Förändring 2016
Industriell rengöring 

22,8 22,5 1,8 % 57,5 55,8 3,0 %
 

76,2  
Rivningstjänster   

22,5  
 

26,7  -15,4 % 61,5 69,5  -11,6 % 92,8  
Återvinningstjänster 

6,2  5,0 23,0 % 16,1 12,3 30,7 %
 

17,6  
 
 
EKONOMISKT RESULTAT (pro forma) 
 
Koncernens justerade EBITDA under tredje kvartalet 2017 förblev rätt så stabilt, och 
minskade med -3,5 % till 8,2 (8,5) miljoner euro, jämfört med föregående år. Detta var 
resultatet av en viss nedgång i omsättning samt försäljnings-, administrations- och 
allmänna kostnader från insatser för att stärka försäljning och support. 
 
Under tredje kvartalet förbättrades EBITDA-% för Industriell rengöring till 25,1 % (24,7 %) 
jämfört med föregående år, tack vare ökat tillgångsutnyttjande. Rivningstjänster uppnådde 
högre EBITDA-% än föregående år, 11,2 % (10,9 %), till följd av förbättrade 
projektkontroller. Återvinningstjänsters EBITDA-% på 26,6 % (28,3 %) led av ökade 
bearbetningskostnader på grund av stora volymer och sjunkande marknadspris på 
återvunna bränslen. 
 
Koncernens justerade EBITDA för januari–september 2017 uppgick till 10,5 miljoner euro 
(15,8). Nedgången jämfört med föregående år beror främst på det svaga andra kvartalet, 
då det fanns problem med genomförandet inom vissa projekt som numera har lagts ner. 
Om vi undantar problemen med genomförandet av vissa projekt har lönsamheten för 
januari–september 2017 varit så gott som jämförbar med föregående års nivå. 
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EBITDA PER SEGMENT (pro forma) 
MEUR 7–9/2017 7–9/2016 Förändring 1–9/2017 1–9/2016 Förändring 2016
Industriell rengöring 5,7 5,5 3,5 % 10,6 9,3 13,7 % 13,5
Rivningstjänster 2,5 2,9 -13,0 % 1,5 8,0 -81,8 % 10,0
Återvinningstjänster 1,6 1,4 15,5 % 3,8 3,5 8,3 % 4,5

 
 
FINANSIERING OCH DET FINANSIELLA LÄGET 
 
Det operativa kassaflödet var 0,1 (6,5) miljoner euro, på grund av högre rörelsekapital än 
föregående år, vilket påverkades negativt av cirka 2,3 miljoner euro i försenade fordringar 
från en stor kund under tredje kvartalet. Ovan nämnda förseningar har gjorts upp och 
betalningen togs emot efter rapporteringsperioden i oktober. En korrigering från en tidigare 
period, gällande rörelsekapital och investeringsverksamhet, hade en negativ inverkan med 
-0,8 miljoner euro på det operativa kassaflödet för det tredje kvartalet, vilket påverkar 
jämförbarheten. Korrigeringen är neutral när det gäller det totala kassaflödet. 
 
Delete Groups likvida medel vid slutet av september 2017 motsvarade 2,2 (7,6) miljoner 
euro. Koncernen har dessutom outnyttjade bekräftade kreditlimiter som får användas för 
allmänna koncernrelaterade ändamål, förvärv och investeringar. Koncernens räntebärande 
skuld uppgick till 88,1 (85,5) miljoner euro. Enligt balansräkningen var den räntebärande 
nettoskulden 85,9 (77,9) miljoner euro. Den bekräftade kreditfacilitetens kvartalsvisa 
nivåkrav på nettoskuld i relation till EBITDA nåddes med god marginal vid slutet av 
september.  
 
Totalt uppgick balansomslutningen vid slutet av september 2017 till 191,4 (192,3) miljoner 
euro. Vid slutet av rapportperioden uppgick materiella tillgångar till 36,6 (36,2) miljoner 
euro. Soliditeten3) låg på 37 % (39 %). 
 
 
INVESTERINGAR OCH FÖRETAGSTRANSAKTIONER 
 
Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar under tredje kvartalet 2017 uppgick 
till 1,4 (2,0) miljoner euro. De redovisade investeringarna för tredje kvartalet uppgick till 0,6 
miljoner euro, men påverkades av en korrigering på 0,8 miljoner euro som gällde 
rörelsekapital och investeringar. 
 
Det finns inga transaktioner som rör företagsförvärv eller andra investeringar under det 
tredje kvartalet. 
 
 
ÖVRIGA NYCKELHÄNDELSER  
 
Inga större händelser under eller efter granskningsperioden. 
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FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN 
 
Efter att ha lett Delete Group Oy under sju år har CEO Jussi Niemelä meddelat att han 
kommer att stiga ner från sin position, från och med 28 februari 2018. Han kommer att 
fortsätta som CEO tills en ny CEO blir vald och därefter kommer han att fungera som 
rådgivare till styrelsen. 
 
 
BETYDANDE RISKER OCH RISKHANTERING 
 
Delete bedriver årligen ett omfattande analys- och utvärderingsarbete, och våra 
riskhanteringsåtgärder är därmed alltid uppdaterade, granskade och godkända av 
styrelsen. 
 
Riskerna delas upp i strategiska, operativa och finansiella. 
 
Operativa risker rör huvudsakligen projektgenomförandet, både i kvalitetsmässigt och 
finansiellt avseende. Det interna kontrollsystemet utvecklas ständigt för att förbättra vår 
förmåga till förebyggande åtgärder. 
 
De finansiella riskerna har huvudsakligen att göra med räntor, krediter och likviditet. 
 
Andra osäkerheter gäller marknaden, liksom hur väl koncernen implementerar sin 
tillväxtstrategi och relaterade företagsförvärv, samt integrationen av de förvärvade 
företagen, personal och rekryteringar.  
 
Koncernen intygar att inga relevanta förändringar som påverkar verksamheten, med tanke 
på riskerna som beskrivs ovan, har inträffat under tredje kvartalet 2017. 
 
 
EKONOMISK KALENDER 2017 
 
Delete Group kommer att publicera sin resultatskommuniké för 2017 den 28 februari 2018. 
 
 
MER INFORMATION 
 
Jussi Niemelä, CEO på Delete Group Oy 
Tel: +358 400 462 696, e-post: jussi.niemela@delete.fi 
 
Ville Mannola, CFO på Delete Group Oy 
Tel: +358 400 357 767, e-post: ville.mannola@delete.fi 
www.deletegroup.fi  
 
 
________________________________________________________________________ 
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1) pro forma: förvärvade verksamheter redovisas för den nuvarande perioden och 
jämförelseperioden. 
2) justerat EBITDA: EBITDA innan någon hänsyn tas till särskilda eller exceptionella poster 
som inte överensstämmer med den normala verksamheten. 
3) Soliditet = eget kapital/(tillgångar-förskott)] 
 
 
KORTFATTAT OM DELETE GROUP 
 
Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder 
specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: Industriell 
rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom en 
sammanslagning av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata 
riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort mer än 30 förvärv inom 
segmenten för industriell rengöring och rivning. 
 
Koncernen har huvudkontor i Helsingfors, och cirka 870 anställda på mer än 30 platser 
runtom i Finland och Sverige. 
 


