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Concordia Bus AB, Nordens största aktör inom kollektivtrafik, redovisar ett positivt 
rörelseresultat på 161 MSEK för verksamhetsåret mars 2007 till februari 2008. Därmed har 
Concordia Bus vänt utvecklingen från –344 MSEK för år 2005/2006 till +161 MSEK två år 
senare.  

Concordia Bus koncernen, där bland annat dotterbolaget Swebus ingår, har steg för steg förbättrat 
lönsamheten sedan rekonstruktionen 2005. Det nu redovisade resultatet är en bekräftelse på att både 
Concordia Bus och att branschen som helhet utvecklats positivt.  
Concordia Bus koncernen redovisar för första gången ett positivt rörelseresultat för ett helt 
verksamhetsår, på 161 MSEK (föregående år 24 MSEK). Resultatförbättringen är en effekt av en 
förbättrad kontraktsportfölj och effektiviseringar i verksamheten.  
 
- Vi är väl tillfreds med utvecklingen i Concordia Bus och vi förväntar oss fortsatta resultatförbättringar, 
säger Per Skärgård, ekonomidirektör på Concordia Bus AB.  
 
Omsättningen för perioden har ökat med 6,5 procent till 5 406 MSEK (f år 5 075). Tidigare vunna och 
under perioden påbörjade kontrakt samt volymökning i befintliga kontrakt har bidragit till 
omsättningsökningen.  
 
Resultatet före skatt blev –16 MSEK vilket är en förbättring på 230 MSEK från samma period 
2006/2007 och på 778 MSEK från samma period 2005/2006. I resultatet ligger en orealiserad 
valutakursförlust på 15 MSEK från obligationslånet på 130 M Euro på grund av den svenska kronans 
försvagning mot Euro. Koncernen har ett positivt kassaflöde på 211 MSEK. En presentation av 
Concordia bus ekonomiska utveckling för år 2007/2008 finns tillgänglig på www.concordiabus.com där 
också årsredovisningen publiceras den 14 maj.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Per Skärgård, ekonomidirektör 
Tel: +46 701 87 10 52 

Om Concordia BusConcordia Bus är en av Europas tio största kollektivtrafikskoncerner och Nordens 
ledande busstrafikkoncern. Concordia Bus transporterar ca 280 miljoner passagerare per år genom tre 
affärsenheter i Sverige, Norge och Finland: offentlig busstrafik, expressbussar, samt bussuthyrning. 
Swebus och Swebus Express i Sverige, Concordia Bus Norge, Concordia Bus Finland samt 
Concordia Bus Fleet ingår i koncernen. www.concordiabus.com  

Toni kommentar: 
Det är sannerligen glädjande att Concordia äntligen kommer på fötter igen, en halv miljard i 
förbättring är sannerligen ett imponerande resultat.  

 

 

 


