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JANUARI – MARS, FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG 

• Nettoomsättningen uppgick till 108,4 (101,7) MSEK en ökning med 6,6 % jämfört med  

 föregående år. 

• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 3,9 (9,8) MSEK. 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,5 (9,7) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,25) SEK. 

 

 

VD-RAPPORT 

 
Vi har under första kvartalet anställt och välkomnat 69 medarbetare varav 24 medarbetare kom till 
oss genom vårt förvärv av DU Teknik. Denna takt på tillväxt slår naturligtvis på effektiviteten 
kortsiktigt men det borgar för ett stabilare resultat över året. Tillväxt är en viktig fråga för oss men 
detta sker bara inom de områden och kontor där vi har marknaden med oss.  
Vi har under första kvartalet vunnit 16 viktiga ramavtal runt om i landet vilket ger oss en stabil 
grund att stå på.  
 
Förvärvet av DU Teknik förstärker Hifabs position inom energi- och kraftindustrin i Sverige. Nu 
pågår det viktiga arbetet med integrationen av DU Teknik. DU Teknik kommer drivas som ett eget 
bolag inom Hifabkoncernen. Vi har redan hunnit lämna gemensamma offerter och ser positivt på 
utvecklingen tillsammans. Köpeskillingen är uppdelad i en fast del och ett tillägg som utgör en rörlig 
ersättning. Se not sid. 12.  
 
Den långa och ihållande vintern har för miljöteknik inneburit en svag beläggning då provtagningar 
och tekniska markundersökningar ej kunnat utföras. Det tillsammans med ett antal förlorade 
ramavtal påverkar negativt på vårt resultat. Vi ser nu en positiv vändning men det kommer ta tid att 
få upp effektiviteten på rätt nivå för denna del av verksamheten.  
 
De förändringar som genomförts inom vår internationella verksamhet har under första kvartalet gett 
positivt resultat och vi fortsätter arbetet med att skapa bättre system och rutiner samt hur vi följer 
upp och leder våra uppdrag. 
 
Nu har vi en intensiv vår med många nya spännande uppdrag att se fram emot! 

HIFAB GROUP AB (PUBL.) 

 

Delårsrapport för januari – mars 2013 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET  

Hifab expanderar inom Lokalutveckling 

Hifab förstärker och kompletterar sin kompetens inom lokalutveckling genom att anställa sex 
nyckelpersoner från Struktur Svenska Kontor AB. 

Fastighetsägare har en utmaning att få hyresgästen att definiera sina krav i våra projekt. Med 
kompetenstillskottet kan vi bistå både fastighetsägare och hyresgäst samt säkerställa att vi får projekt 
som löper med alla intressenter i fas. Vi ser även synergier i vår gemensamma kundbas och 
möjligheten att åta oss mer omfattande lokalutvecklingsprojekt. 

Hifab är med när Stockholm stad växer 

  
Hifab har sedan september 2011 haft projektledningsuppdraget i vad som skall bli 
Stockholmregionens nya samverkanscentral, Park 1. Beställare är Stockholm Stad, Fastighetsnämnd 
genom Fastighetskontoret. 

Park 1 ska inrymma samverkanscentral, ny brandstation och sammanlagt 1200 nya arbetsplatser där 
en effektiv samverkan skapas i vardagen. Verksamheterna är inordnade som fem olika lager i 
byggnaden med brandstation längst ner, en del öppen för allmänheten med restaurang, konferens, 
kafé och utställningar, ovanför detta samverkanscentral samt kontorsdel. Högst upp ligger en publik 
takpark. Byggnaden ska ha en hög miljöprofil och miljöklassas enligt BREEAM med målet 
outstanding. 

Hifabs uppdrag omfattar olika kompetenser inom projekt- och projekteringsledning samt 
byggledning. Projektet sysselsätter i programskedet ett 40-tal konsulter varav Hifab bidrar med drygt 
10 konsulter i olika roller. Först 2020 avslutas Hifabs uppdrag med ansökan om BREEAM 
outstanding och Miljöbyggnad guld. 

Hifab expanderar inom energi- och processindustrin genom förvärv av DU Teknik 

Hifab förstärker och kompletterar sin kompetens inom energi-, 
miljö- och processteknik genom att 1:a mars 2013 förvärva av samtliga aktier i DU Teknik AB.  

DU Teknik arbetar idag med projektledning, driftsättning, styr- och reglerdesign, montagekontroll, 
statusbedömningar samt utbildning och verkar både nationellt och internationellt. 

DU Teknik har idag kontor i Norrköping, Göteborg, Kalmar, Gävle och Luleå vilket kompletterar 
vår verksamhet på dessa orter. Antal medarbetare är 24 st. 

”Det är en stimulerande utmaning att Hifab valt att förvärva DU Teknik för att på det sättet etablera 
sig inom energibranschen. Ganska snart är jag övertygad om att vi utöver att fortsätta driva 
verksamheten som tidigare kommer att se effekter i form av att Hifab tillför oss kompetens och 
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utvecklingsmöjligheter inom framförallt projektledning samtidigt som vi kan tillföra energi-, miljö- 
och processkompetens inom deras uppdrag, säger Peter Holmström VD i DU Teknik.”  

Hifab får nya uppdrag för Världsbanken och Asiatiska Utvecklingsbanken 

Med start i februari kommer Hifab International att leda ett projekt finansierat av Världsbanken i 
Uzbekistan. Projektet är femårigt och syftar till att förbättra och bygga ut vattenledningsnätet i 
Syrdaryaregionen. Hifabs uppdrag innefattar projektledning, projektering och kompetenshöjande 
insatser för lokala aktörer, och har ett värde av 6,9 MUSD inklusive underkonsulter.  

I februari kommer Hifab International också att starta projektet ”Subregional Transport Project 
Preparatory Facility” i Bangladesh. Uppdraget finansieras av Asiatiska Utvecklingsbanken och 
innefattar en förstudie och projektering av utbyggnaden av vägnätet från Indien genom Bangladesh 
till Myanmar. Projektets volym är 3 MUSD och kommer genomföras av Hifab Internationals 
regionala kontor i Dhaka, tillsammans med fyra underkonsulter. 

Nya chefsrekryteringar 

I januari tillträdde Jeanette Norrman som regionchef för Hifab region syd. Jeanette kommer närmast 
från ÅF i Helsingborg där hon har jobbat som sektionschef.  
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT I KONCERNEN, MSEK 
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Nettoomsättning och resultatutveckling i sammandrag 

 

      
MSEK 

jan-mars 
2013 

jan-mars 
2012 

jan-mars 
2013 

jan-mars 
2012 helår 2012 

Nettoomsättning 108,4 101,7 108,4 101,7 418,1 

Rörelseresultat 3,9 9,8 3,9 9,8 27,2 

Resultat från andelar - - - - -0,1 

Finansnetto -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 -1,1 

Resultat efter finansiella poster 3,5 9,7 3,5 9,7 26,0 

Skatt -0,8 -2,0 -0,8 -2,0 -9,5 

PERIODENS RESULTAT 2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

- varav           

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

Minoritetsintressen - - - - - 

 
2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

 

 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN 

Koncernens nettoomsättning var under första kvartalet 108,4 (101,7) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (9,8) MSEK. 
Periodens totalresultat uppgick till 3,5 (9,7) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,25) kronor. 
 

FINANSIELL STÄLLNING 

Likvida medel, inklusive beviljade krediter uppgick per den 31 mars 2013 till 63,8 (62,1) MSEK.  
De räntebärande skulderna uppgick till 4,6 (6,2) MSEK och vid kvartalets slut uppgick de  
räntebärande nettotillgångarna i koncernen till 39,2 (35,9) MSEK. Soliditeten förändrades till  
48 (53,0)%. Koncernens egna kapital är 84,9 (85,5) MSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under  
första kvartalet till 2,1 (9,2) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -4,5 (1,2) MSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till -10,4 (-0,2) MSEK där förvärvet av DU 
Teknik står för -9,2 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -0,4 (-0,4) MSEK där 
amortering gjorts med 0,4 MSEK. 
 

MEDARBETARE 

Antalet årsanställda i Hifabkoncernen var 378 (320).  
  



 

Delårsrapport januari – mars 2013, sida 6 av 16 

     

Hifab Group AB (publ). 

Organisationsnr 556394-1987 

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. 
 

MODERBOLAGET 

Det formella moderföretaget i koncernen är Hifab Group AB. Moderföretagets uppgift är att äga 
dotterbolagsaktier. Nettoomsättningen uppgick för perioden januari-mars till 0,0 (0,0) MSEK.  
 
Resultatet efter finansiella poster blev 3,1 (3,2) MSEK. Likvida medel uppgick till  
0,0 (0,0) MSEK per den 31 mars 2013. 
 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Hifabkoncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den  
allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att  
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen  
är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. 
 
För risker och riskhantering i övrigt, se Årsredovisning 2012. Inga väsentliga risker har tillkommit. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Hifab presenterade ny profil och hemsida under april. Gå gärna in och titta på www.hifab.se. 

Kristian Henninge tillträdde den 1 april som regionchef för Hifab region väst. För närvarande 
erbjuder Hifab’s cirka 30 konsulter vid Göteborgskontoret tjänster inom verksamhetsområdena 
miljö, bygg och fastighet respektive anläggning och infrastruktur. Kristian kommer senast från Niras 
Sweden AB som konsultchef.  

Den 1 april tillträdde Fredrik Holmström som regionschef för Miljö på Affärsområde Stockholm 
International. Fredrik kommer närmast från en roll som avdelningschef på Hifab Byggmiljö. 

Hifab har vunnit ett viktigt ramavtal med Exploateringskontoret samt Trafikkontoret i Stockholms 
Stad. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Hifab Group upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting  
Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, 
Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2.  "Redovisning för juridiska personer" samt 
Årsredovisningslagen.Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som tillämpas vid upprättande av koncern och årsredovisningen för 2012 med 
undantag för nedanstående ändringar och nya standarder. 
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RFR 2 Redovisning i juridisk person 
En ändring i RFR 2 innebär att från 2013 har redovisningsprincipen för koncernbidrag ändrats. Den 
nya principen innebär att erhållna koncernbidrag redovisas som en finansiell intäkt medan lämnade 
koncernbidrag redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag. 
 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
Från 2013 har en ändring i IAS 1 införts som innebär att presentationen av övrigt totalresultat har 
delats upp i poster som kommer att omföras till resultatet och poster som inte kommer att omföras 
till resultatet. Hifab Groups tillämpning av de införda ändringarna i IAS 1 framgår av koncernens 
totalresultaträkning.  
 
IFRS 13 Värdering till verkligt värde 
Den nya standarden IFRS 13 är tillämplig vid värdring till verkligt värde av både finansiella och icke-
finansiella poster och ersätter tidigare vägledning som funnits i respektive standard vad gäller 
värdering till verkligt värde. IFRS 13 definierar verkligt värde som det pris som skulle erhållas vid en 
försäljning av en tillgång eller den ersättning som skulle erläggas för att överföra en skuld i en 
normal transaktion mellan marknadsaktörer vid värderingstidpunkten (s.k. ”exit price”). IFRS 13 har 
tillämpats framåtriktat från och med den 1 januari 2013. Tillämpningen av IFRS 13 har inte 
inneburit några effekter på koncernens finansiella ställning eller resultat avseende värderingen 
koncernens finansiella instrument. 
 
IFRS 13 kräver att flera kvantitativa och kvalitativa upplysningar ska presenteras i årsredovisningen 
avseende värdering till verkligt värde. Till följd av dessa upplysningskrav i IFRS 13 har också IAS 34 
Delårsrapportering uppdaterats varmed IAS 34 innehåller ett krav på att även delårsrapporter 
utgivna från och med 2013 ska innehålla specifika upplysningar avseende finansiella instrument som 
redovisats till verkligt värde. Ändringen i IAS 34 medför också att upplysning ska lämnas i 
delårsrapporten om verkligt värde för finansiella instrument som redovisats till upplupet 
anskaffningsvärde. 
 
För värdering av finansiella instrument till verkligt värde kan tre olika nivåer användas. 
1: Värdering som baseras på noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder 
2: Värdering som huvudsakligen är baserad på observerbara marknadsdata för tillgången eller 
skulden. 
3: Värdering som huvudsakligen baseras på egna antaganden 
 
Hifab Groups finansiella instrument som värderas till verkligt värde enligt nivå 1 och uppgår till 
finansiella tillgångar 137,5 Mkr och finansiella skulder 45,6 Mkr per den 31 mars 2013. Det 
redovisade värdet avseende finansiella instrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
överensstämmer med verkligt värde per 31 mars 2013. 
 
Övriga nya standarder och tolkningar med tillämpning från och med den 1 januari 2013 har inte haft 
någon väsentlig påverkan på koncernens delårsrapport.  
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ÖVRIG INFORMATION 

Kommande rapporttillfällen: 
Bolagsstämma  16 maj 2013 
Delårsrapport, andra kvartalet  23 augusti 2013 
Delårsrapport, tredje kvartalet  7 november 2013 
Bokslutskommuniké för 2013  februari 2014 
 
All rapportering publiceras på www.hifab.se 

 

ÅRSREDOVISNING 

Den fullständiga årsredovisningen för 2012 finns tillgänglig på hemsidan.  
 

BOLAGSSTÄMMA 

Bolagsstämma hålls torsdag den 16 maj 2013 kl 17.00 i Hifabs egna lokaler, Sveavägen 167, plan 3 
i Stockholm. 

 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 50 öre/aktie för räkenskapsåret 2012. 
 

VALBEREDNINGEN 

Ägarbilden i Hifab Group AB är tydlig. Nomineringsfrågor hanteras av Petter Stillström,  
AB Traction (ordförande i valberedningen). Aktieägare som önskar lämna förslag till  
styrelseledamöter kan kontakta Petter Stillström, 08-506 289 18. 
 
 
Stockholm den 7 maj 2013 
Hifab Group AB (publ) 
 
Jeanette Saveros 
CEO 
 
 
För ytterligare information, kontakta CEO Jeanette Saveros, telefon 010-476 60 00. 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Koncernens rapportering över totalresultatet 

MSEK 
jan-mars 

2013 
jan-mars 

2012 
jan-mars 

2013 
jan-mars 

2012 helår 2012 

 
  

 
  

  
RÖRELSENS INTÄKTER   

 
  

  
Intäkter 108,4 101,7 108,4 101,7 418,1 

Övriga rörelseintäkter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 

Summa 108,7 102,0 108,7 102,0 418,9 

 
  

 
  

  
RÖRELSENS KOSTNADER   

 

  

  
Övriga externa kostnader -41,3 -34,9 -41,3 -34,9 -155,3 

Personalkostnader -63,2 -56,4 -63,2 -56,4 -234,2 

Avskrivningar -0,3 -0,9 -0,3 -0,9 -2,2 

Summa -104,8 -92,2 -104,8 -92,2 -391,7 

 
  

 
  

  
Rörelseresultat 3,9 9,8 3,9 9,8 27,2 

Resultat från andelar         -       
                

-       
                

-       
                

-       -0,1 

Finansiella poster -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 -1,1 

Resultat efter finansiella poster 3,5 9,7 3,5 9,7 26,0 

Skatt på periodens resultat -0,8 -2,0 -0,8 -2,0 -9,5 

Periodens resultat 2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

 
  

 

  

  

Summa periodens resultat hänförligt till:   
 

  
 

 

 
 

Moderbolagets aktieägare 2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

Minoritetsintressen 
                

-       
                

-       
                

-       
                

-                       -       

 
2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

 
  

 
  

  
Totalresultat   

 
  

  
Periodens resultat 2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

Komponenter som kommer att omklassificeras vid årets 
resultat   

 
  

  

Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 
                

-       
                

-       
                

-       
                

-                       -       

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt totalresultat 
                

-       
                

-       
                

-       
                

-                       -       

Summa komponenter som kommer att omklassificeras vid 
årets resultat         -               -               -               -               -       

Summa totalresultat för året 2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

 
  

 
  

  
Summa totalresultat hänförligt till:   

 
  

  
Moderbolagets aktieägare  2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 

Minoritetsintressen 
                

-       
                

-       
                

-       
                

-                       -       

 
2,7 7,7 2,7 7,7 16,5 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag - koncernen 
 

    

MSEK 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
  

Goodwill 16,0 6,1 6,1 

Inventarier 3,2 2,7 2,3 

Aktier och andelar 0,2 0,3 0,2 

Uppskjuten skattefordran 11,5 17,5 11,9 

Summa Anläggningstillgångar 30,9 26,6 20,5 

 
  

  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

  
Pågående arbeten 26,3 21,4 17,4 

Kundfordringar 60,4 58,0 70,2 

Övriga fordringar 7,0 6,4 5,5 

Förbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,3 7,5 7,4 

Kassa och Bank 43,8 42,1 57,2 

Summa Omsättningstillgångar 145,8 135,4 157,7 

Totala tillgångar 176,7 162,0 178,2 

 
  

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

  
EGET KAPITAL 84,9 85,5 82,3 

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
  

Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,5 0,8 

Långfristiga räntebärande skulder 3,0 4,6 3,4 

Övriga långfristiga skulder 0,9 3,7 0,0 

Summa Långfristiga skulder 4,7 8,8 4,2 

 
  

  
KORTFRISTIGA SKULDER   

  
Leverantörsskulder 24,9 21,2 35,6 

Övriga kortfristiga skulder 16,1 14,7 18,7 

Kortfristiga räntebärande skulder 1,6 1,6 1,6 

Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 44,5 30,2 35,8 

Summa kortfristiga skulder 87,1 67,7 91,7 

Summa skulder och eget kapital 176,7 162,0 178,2 
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Rapport över kassaflöde i sammandrag - koncernen 
  

      

MSEK 
jan-mars 

2013 
jan-mars 

2012 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

 
Kassaflöde från rörelsen 2,1 9,2 2,1 9,2 26,5 

Förändringar i rörelsekapital -4,5 1,2 -4,5 1,2 15,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,4 10,4 -2,4 10,4 42,3 

 
  

 
  

 
  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
 

  
 

  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,2 -0,2 -1,2 -0,2 -1,1 

Finansiella tillgångar         -               -               -               -       0,1 

Avyttrade verksamheter         -               -               -               -       
                

-       

Förvärv av dotterbolag -9,2         -       -9,2         -       -2,5 

Kassaflöde från investeringar -10,4 -0,2 -10,4 -0,2 -3,5 

 
  

 
  

 
  

KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERING -12,8 10,2 -12,8 10,2 38,8 

 
  

 
  

 
  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
 

  
 

  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -1,6 

Utdelning         -               -               -               -       -12,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,4       -13,8 

 
          

Periodens kassaflöde -13,2 9,8 -13,2 9,8 25,0 

 
  

 
  

 
  

Likvida medel vid periodens början 57,2 32,3 57,2 32,3 32,3 

Kursdifferens i likvida medel -0,1 
                

-       -0,1 
                

-       -0,1 

Likvida medel vid periodens slut 43,9 42,1 43,9 42,1 57,2 
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Organisationsnr 556394-1987 

 
FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG 

  
Specifikation av förvärvade nettotillgångar 

  

   kSEK Koncernen Moderbolaget 

Anskaffningsvärde 10 875 0 

Betalt avseende förvärv från tidigare år 
 

0 

Avgår ej betald andel av anskaffningsvärde -875 0 

Totalt erlagd likvid 10 000 0 

   Anläggningstillgångar 19 
 Goodwill 9 806 
 Omsättningstillgångar 4 290 
 Likvida medel 792 
 Korta skulder -4 027 
 Uppskjuten skatteskuld -5 
 

Avgår ej betald andel av anskaffningsvärde -875   

 
10 000 

 
   Totalt kassaflöde hänförligt till förvärv av dotterföretag -9 208 

 

   Hifab AB, förvärvade DU Teknik AB den 1 mars 2013. Goodwillposten representerar 

framtida vinster enligt verksamhetsplan och  prognoser. 
  Tilläggsköpeskillingen baseras på resultatet för verksamhetsåret 1 juli 2012 till 

 30 juni 2013 och värderas utifrån prognostiserat resultat för perioden. 
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Hifab Group AB (publ). 

Organisationsnr 556394-1987 

 
Rapport över förändringar i eget kapital 

      

 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserv 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Totalt 
hänförligt till 

moder-
bolagets 

ägare 
Minoritets-
intressen 

Totalt eget 
kapital 

 

 

kSEK 

INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2012 3 042 1 109 629 73 080 77 860 44 77 904 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2012               

Årets resultat       16 511 16 511 
                          

-       16 511 

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter   36   36   36 

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt totalresultat   -9   -9   -9 

Summa totalresultat för året     27 16 511 16 538               -       16 538 

Lämnad utdelning       -12 168 -12 168   -12 168 

Utgående balans per 31 december 2012 3 042 1 109 656 77 423 82 230 44 82 274 

        
INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2013 3 042 1 109 656 77 423 82 230 44 82 274 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2013 
       

Årets resultat       2 722 2 722 
                          

-       2 722 

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter   -62   -62   -62 

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt totalresultat   14   14   14 

Summa totalresultat för året     -48 2 722 2 674 
                          

-       2 674 

Lämnad utdelning                       -                       -       

UTGÅENDE BALANS PER 31 MARS 2013 3 042 1 109 608 80 145 84 904 44 84 948 
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Hifab Group AB (publ). 
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Moderbolagets nettoomsättning och resultaträkning i sammandrag 

 

      
MSEK 

jan-mars 
2013 

jan-mars 
2012 ack 2013 ack 2013 helår 2012 

RÖRELSENS INTÄKTER         -               -               -               -               -       

 
  

 
  

  
RÖRELSENS KOSTNADER         -               -         

  
Övriga externa kostnader         -               -               -               -               -       

Personalkostnader         -               -               -               -               -       

Avskrivningar         -               -               -               -               -       

Summa rörelsens kostnader         -               -               -               -               -       

 
  

 
  

  
RÖRELSERESULTAT         -               -               -               -               -       

 
  

 
  

  
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR   

 
  

  

Utdelning från koncernföretag 
                

-       
                

-       
                

-       
                

-       
                

-       

Resultat från andelar i koncernföretag 
                

-       
                

-       
                

-       
                

-       -4,8 

Resultat från andelar övriga företag 
                

-       
                

-       
                

-       
                

-       
                

-       

Finansnetto 3,1 3,2 3,1 3,2 12,4 

 
  

 
  

  
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3,1 3,2 3,1 3,2 7,6 

 
  

 
  

  
Skatt  -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 -5,3 

Periodens resultat 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

    
MSEK 2013-03-31 2012-03-31 helår 2012 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
  

Andelar i koncernföretag 1,2 1,2 1,2 

Långfristiga fordringar koncernföretag 196,0 199,7 210,5 

Uppskjuten skattefordran 10,6 15,9 10,6 

Summa anläggningstillgångar 207,8 216,8 222,3 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
  

Kortfristiga fordringar, koncernföretag 
                

-       
                

-       
                

-       

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,1 0,1 

Interimsfordringar 
                

-       
                

-       
                

-       

Kassa och bank 
                

-       
                

-       
                

-       

Summa omsättningstillgångar 0,1 0,1 0,1 

Totala tillgångar 207,9 216,9 222,4 

 
    

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

  

 
  

  
Eget kapital 172,5 181,7 169,4 

Långfristiga skulder, koncernföretag 
                

-       19,0 19,7 

Summa långfristiga skulder 
                

-       19,0 19,7 

 
  

  

Övriga kortfristiga skulder 
                

-       0,8 
                

-       

Kortfristiga skulder, koncernföretag 35,4 15,4 33,3 

Övriga interimsskulder 
                

-       
                

-       
                

-       

Summa kortfristiga skulder 35,4 16,2 33,3 

Summa eget kapital och skulder 207,9 216,9 222,4 
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Organisationsnr 556394-1987 

Koncernens nyckeltal 
         

  

jan-
mars 
2013 

jan-
mars 
2012 

jan-
mars 
2013 

jan-
mars 
2012 

helår 
2012 

helår 
2011 

helår 
2010 

helår 
2009 

helår 
2008 

Omsättning, MSEK 108 102 108 102 418 388 423 474 436 

Rörelseresultat, MSEK 3,9 9,8 3,9 9,8 27,2 16,3 11,2 7,3 18,9 

Resultat efter finansiella poster, MSEK 3,5 9,7 3,5 9,7 26,0 19,3 8,7 7,0 17,5 

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
MSEK 84,9 85,5 84,9 85,5 82,3 77,9 68,6 63,4 60,2 

Kassalikviditet, % 167 200 167 200 172 177 159 146 169 

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 3,2 9,0 3,2 9,0 20,3 20,3 8,4 7,4 16,4 

Avkastning på sysselsatt kapital %  4,4 10,6 4,4 10,6 31,6 23,6 13,1 5,4 8,6 

Rörelsemarginal, % 3,6 9,6 3,6 9,6 6,5 4,2 2,6 1,5 4,3 

Soliditet, % 48 53 48 53 46 48 42 35 28 

Antal årsanställda, årsmedeltal 378 320 378 320 354 334 348 400 421 

 
  

 
  

      
Resultat per aktie 0,09 0,25 0,09 0,25 0,55 0,51 0,19 0,15 0,79 

 

 
Nyckeltalsdefinitioner: finansiell ställning 

Nettoomsättning: fakturerade arvoden, utlägg och underkonsulter. 

Kassalikviditet: omsättningstillgångar exklusive klientmedel,  

i procent av kortfristiga skulder exklusive klientmedel. 

Soliditet: eget kapital inklusive minoritet, i procent av balansomslutningen exklusive klientmedel. 

Avkastning på sysselsatt kapital: resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader,  

i procent av balansomslutningen exklusive klientmedel och icke räntebärande skulder. 

Avkastning på eget kapital efter skatt: periodens resultat efter skatt  

exklusive minoritetsandel i % av eget kapital exklusive minoritetsintresse. 

Rörelsemarginal: rörelseresultat i konsultverksamheten i procent av omsättningen. 

 

 

 


