
 

Delårsrapport januari – juni 2016, sida 1 av 13 

 

Hifab Group AB (publ). 

Organisationsnr 556394-1987 

 

APRIL – JUNI, ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG 

•  Nettoomsättningen uppgick till 124,0 (116,8) MSEK.  

•  Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 3,2 (-4,2) MSEK. 
•  Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,8 (-4,2) MSEK.  
•  Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,11) SEK. 

 

JANUARI – JUNI 2016 I SAMMANDRAG 

• Nettoomsättningen uppgick till 234,6 (231,0) MSEK. 

• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 3,0 (-3,5) MSEK. 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 (-3,6) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,09) SEK. 

 

VD-RAPPORT 
De senaste årens ansträngningar att marknadsanpassa verksamheten, med en koncentration till de 
snabbt växande storstadsregionerna, har under första halvåret börjat ge resultat. En ökad stabilitet i 
verksamheten och ett målinriktat marknadsarbete bidrar till en resultatförbättring jämfört med 
föregående år.  
 
Kunderna fortsätter att visa förtroende och under perioden har flera stora och intressanta uppdrag 
vunnits, varav ett urval presenteras nedan. Orderstocken för första halvåret ligger i nivå med 
föregående år. Fortsatt bedöms både den svenska och internationella marknaden som starka och 
stabila.  
 
Första halvåret visar på en försiktig organisk tillväxt och en stabiliserad personalomsättning. Arbetet 
med att stärka oss på de orter där vi verkar fortsätter i rätt riktning. Vid Malmökontoret har en ny 
avdelningschef utsetts och samtidigt förstärks verksamheten med fyra medarbetare inom projekt- 
projekterings- och byggledning.  
 
Under 2016 är högsta prioritet att vända utvecklingen och visa att man som projektledare blir bättre 
på Hifab, med stöd i bra verktyg och bästa möjliga förutsättningar för samverkan. Under kommande 
period fortsätter arbetet med att förbättra lönsamheten samt stärka marknadspositionen. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET  

NYTT UPPDRAG I BANGLADESH 
Hifab International AB har vunnit ett nytt uppdrag i Bangladesh. Uppdraget är att bereda ett större 
investeringsprogram i de städer i Bangladesh som ligger i den ekonomiska tillväxtkorridor som går 
igenom Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar (BCIM). Hifab kommer tillsammans med sina tre 
underkonsulter bland annat studera berörda städers prioriterade investeringar i infrastruktur.  
Kunden är Asian Development Bank, uppdragets storlek är 750 000 USD och det kommer att 
genomföras under 6 månader med start i maj månad 2016.  

 

BYGGLEDNING FRÅN HIFAB PÅ ÅRETS BYGGE 
Byggledningen på Hifab kom tvåa i tävlingen Årets Bygge med projektet Rotebrobroarna som anses 
vara Sveriges mest komplexa brobygge. Att bygga nya vägbroar utan att i någon större utsträckning 
störa vare sig biltrafiken eller järnvägstrafiken var en svår uppgift och det visste Trafikverket när de 
skulle handla upp en permanent ombyggnad och breddning av vägbroarna från 1962. Under hela 
byggtiden, som startades 2011, hölls samtliga sex körfält öppna och bilarna susade förbi som vanligt 
medan bygget av den nya bron pågick. Vi är stolta på Hifab då vi varit inblandade i projektet sedan 
2011 och tillhandahöll byggledningsorganisation bestående av huvudbyggledare samt 
specialistkompetenser inom områdena bro, geoteknik, väg och trafik, miljö, VA samt El teknik.  

 

HYRESNEDSÄTTNING VID FÖR HÖGA RADONGASHALTER 
Hifab arbetar sen drygt 10 år med radonåtgärder för flertalet olika fastighetsägare. Antingen i enstaka 
fastigheter eller med ett helhetsansvar för hela fastighetsbestånd. Vi inventerar och kartlägger 
radonstatusen, tar fram åtgärdsförslag och kontrollplaner samt sköter kontakten med hyresgästerna 
som ofta är oroliga. Familjebostäder i Göteborg AB har sedan ett flertal år ett strukturerat radonarbete, 
där Hifab ansvarar för hela fastighetsbeståndet. Beståndet består av drygt 400 fastigheter och 
Familjebostäder har ett ambitiöst mål med att radonarbetet ska vara avslutas 2017. Det är tre år innan 
det nationella målet 2020. Hifabs uppdrag: inventering och kartläggning av befintlig radonstatus,  
åtgärder för att sänka radongashalterna samt kontakt med hyresgäster.  

 

BOLIDEN MINERAL, TILLSTÅNDSANSÖKAN UTBYGGNAD 

MARKOMRÅDEN BOLIDEN RÖNNSKÄR.  
Vid Boliden Mineral ABs smältverk Rönnskärsverken i Skellefteå finns behov av ytor för expansion 
och utveckling. Bolaget planerar därför att utöka befintligt industriområde vid Rönnskärsverken. 
Utökningen av område innebär anläggande av vall med erosionsskydd mot havet i öster. Byggande i 
vattenområde kräver tillstånd enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och en miljökonsekvensbeskrivning 
ska ingå i ansökan om tillstånd för den planerade verksamheten. Hifab har fått i uppdrag att upprätta 
ansökan till Miljödomstolen inkluderande teknisk beskrivning samt miljökonsekvensbedömning. 
Arbetet med beskrivning av miljökonsekvenser avser bland annat nyttjande av järnsand för utfyllnad 
som slutlig utformning av erosionsskydd.  
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HUDDINGE KOMMUN, OMFATTANDE TRAFIK- OCH 

BYGGSAMORDNING.  
Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen kan öka från drygt           
100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det ställer stora krav på planering och 
utbyggnad av infrastruktur för alla trafikslag. Idag är Kungens kurva- Skärholmen Skandinaviens 
största handelsområde med ca 30 miljoner besökare per år. Här planeras för utökad handel, nya 
bostäder och hotell samtidigt som Förbifart Stockholm växer fram. I en annan del av Huddinge, i 
Flemingsberg, pågår också stora arbeten med utbyggnad av både center för utbildning och forskning, 
bostäder i en helt ny stadsdel och utbyggnad av Karolinska sjukhuset Huddinge. Hifabs uppdrag 
innebär att samtliga arbeten ska koordineras så att det fortfarande är framkomligt för kollektiv-, bil-, 
samt cykel- och gångtrafik i kommunen. Det innebär att fokus kommer ligga på de delar där det byggs 
som mest, alltså Kungens kurva och Flemingsberg. Som exempel så ska arbeten i Kungens kurva 
utföras av Trafikverket (Förbifart Stockholm), Huddinge kommuns egna arbeten, Stockholm Vatten 
och IKEA. 

 

TRAFIKVERKET MARK, MILJÖ OCH SPÅRPROJEKT 
Hifab har efter offentlig upphandling tecknat nationellt ramavtal med trafikverket inom miljö och 
förorenade områden. Ramavtalet gäller i 2 år med möjlighet till förläning i 2 år. Trafikverket förvaltar 
cirka 25 000 fastigheter, 1 200 mil järnväg och 10 000 mil väg åt staten. På dessa fastigheter och 
anläggningar har det bedrivits järnvägs- och vägverksamhet i någon form och under olika tidsperioder. 
Ramavtalet omfattar konsultstöd inom utredning och undersökning av förorenade områden samt 
allmänt arbete avseende förorenade områden. Trafikverket har tecknat avtal med 3 leverantörer inom 
ramavtalet med en garanterad volymfördelning. Hifab är under avtalsperioden garanterad en 
uppdragsvolym på 30 % av volymen inom avtalet. Hittills under 2016 har ramavtalet genererat avrop 
med ett värde av ca 5 MSEK. 
 

RÄTTSTVIST 
Högsta Domstolen har ej beviljat prövningstillstånd i den rättssak som drabbade Hifab under 2015 
och rättssaken är därmed slutgiltigt avgjord. Någon återvinning av gjorda betalningar kommer 
således inte att kunna ske.  
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT I KONCERNEN, MSEK 
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Nettoomsättning och resultatutveckling i sammandrag  

      

MSEK 
april-juni 

2016 
april-juni 

2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 helår 2015 

Nettoomsättning 124,0 116,8 234,6 231,1 444,4 

Rörelseresultat 3,2 -4,2 3,0 -3,5 -39,9 

Finansnetto -1,4 - -1,6 -0,1 -35,6 

Resultat efter finansiella poster 1,8 -4,2 1,4 -3,6 -75,5 

Skatt -0,4 0,9 -0,3 0,8 10,1 

PERIODENS RESULTAT 1,4 -3,3 1,1 -2,8 -65,4 

- varav           

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,4 -3,3 1,1 -2,8 -65,4 

 1,4 -3,3 1,1 -2,8 -65,4 

 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN 

Koncernens nettoomsättning var under andra kvartalet 124,0 (116,8) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (-4,2) MSEK. 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,8 (-4,2) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (-0,11) SEK 
 

FINANSIELL STÄLLNING 

Likvida medel, inklusive beviljade krediter uppgick per den 30 juni 2016 till 41,9 (60,6) MSEK.  
De räntebärande skulderna uppgick till 16,0 (1,0) MSEK och vid kvartalets slut uppgick de  
räntebärande nettotillgångarna i koncernen till 5,9 (39,6) MSEK. 
Emissionslikviderna inbetalades till fullo i början av januari varvid 50 MSEK i lån amorterades.  
Soliditeten uppgår till 30 (35)%. Koncernens egna kapital är 58,5 (66,4) MSEK. 
  
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under 
januari-juni 2016 till -2,6 (-7,9) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -13,7 (12,5) MSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till 0,0 (0,2) MSEK.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -31,1 (-13,0) MSEK där amortering, efter 
slutbetalning av emissionen i början av januari 2016, gjorts med 51,2 MSEK och löpande amortering 
med 1 MSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under april-
juni 2016 till 0,0 (-5,9) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -7,8 (9,7) MSEK. Kassaflödet 
och därmed kassalikviditeten försämrades tillfälligt då en utländsk kunds inbetalning försenades (17 
MSEK) Hifab har erhållit denna inbetalning under juli månad. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till 0,0 (0,0) MSEK.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -1,0 (-12,6) MSEK där amortering gjorts med 1,0 
MSEK. 
 
I samband med att Högsta domstolen beslutade att inte pröva Hovrättens dom slutreglerades 
kostnaden kring rättstvisten. Perioden har belastats med en räntekostnad av 1,4 MSEK. 
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MEDARBETARE 
Antalet årsanställda i Hifabkoncernen var 330 (400) under perioden.  
Koncernen har under 2015 sett över vår närvaro på olika geografiska marknader och avvecklat ett 
antal kontor för att anpassa oss till de områden där våra kunder finns. Det påverkar jämförelsetalet 
mellan åren då effekten av förändringen kom löpande under föregående år och början av innevarande 
år. 

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
I samband med nyemissionen 2015 borgade huvudägaren, Traction AB, för ett kortfristigt lån samt 
garanterande att hela nyemissionen tecknades. För dessa engagemang har AB Traction ersatts med 
1,1 MSEK, som kostnadsfördes i sin helhet 2015. Utestående skuld på 875 kSEK betalades i januari 
2016. 

 

MODERBOLAGET 
Det formella moderföretaget i koncernen är Hifab Group AB. Moderföretagets uppgift är att äga 
dotterbolagsaktier. Nettoomsättningen uppgick för perioden januari-juni till 0,0 (0,0) MSEK.  
Resultatet efter finansiella poster blev -0,8 (-4,7) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (0,0) MSEK 
per den 30 juni 2016. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
Inga händelser att rapportera. 

 

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, 
behålla kvalificerade medarbetare och 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 2015. Inga väsentliga risker har tillkommit. 
 

ÖVRIG INFORMATION 
Kommande rapporttillfällen: 
Delårsrapport, tredje kvartalet  8 november 2016 
Bokslutskommuniké för 2016  februari 2017 
 
All rapportering publiceras på www.hifab.se 
 
Stockholm den 23 augusti 2016 
Hifab Group AB (publ) 
 
Patrik Schelin 
CEO 
 
För ytterligare information, kontakta CEO Patrik Schelin, 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 april-juni 2016 april-juni 2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 helår 2015 

        

RÖRELSENS INTÄKTER        

Intäkter 123,9 116,7 234,4 231,0 444,3 

Övriga rörelseintäkter 0,1                0,1     0,2                         0,1     0,1 

Summa 124,0 116,8 234,6 231,1 444,4 

        

RÖRELSENS KOSTNADER        

Övriga externa kostnader -64,6 -54,3 -118,3 -100,7 -236,2 

Personalkostnader -56,0 -66,4 -112,9 -133,4 -247,1 

Avskrivningar -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -1,0 

Summa -120,8 -121,0 -231,6 -234,6 -484,3 

        

Rörelseresultat 3,2 -4,2 3,0 -3,5 -39,9 

Finansiella poster -1,4 - -1,6 -0,1 -35,6 

Resultat efter finansiella poster 1,8 -4,2 1,4 -3,6 -75,5 

Skatt på periodens resultat -0,4 0,9 -0,3 0,8 10,1 

Periodens resultat 1,4 -3,3 1,1 -2,8 -65,4 

        

Summa periodens resultat hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare 1,4 -3,3 1,1 -2,8 -65,4 

Inga Minoritetsintressen                          -                       -                       -                       -                       -       

 1,4 -3,3 1,1 -2,8 -65,4 

Totalresultat        

Periodens resultat 1,4 -3,3 1,1 -2,8 -65,4 

Komponenter som kommer att 
omklassificeras vid årets resultat:        
Valutadifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter                          -        -                          -       -0,1 0,1 

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt 
totalresultat                 -                        -                      -                        -      -0,2 

Summa komponenter som kommer att 
omklassificeras vid årets resultat 0,0 0,0  0,0 -0,1  0,1  

Summa totalresultat för året 1,4 -3,3 1,1 -2,9 -65,3 

        

Summa totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare i sin helhet: 1,4 -3,3 1,1 -2,9 -65,3 

 
Svea Hovrätt har med en ändring av tingsrättens dom ålagt Hifab Group AB att betala 34 MSEK inklusive rättegångskostnader, jämte ränta från 2003, 
sammanlagt ca 68 MSEK. Domen avser ett krav rörande ett tidigare dotterbolag Rimp AB och händelser före bolaget kom in i Hifabkoncernen. Bolaget 
har betalt och kostnadsfört hela beloppet i 2015 års räkenskaper. För Hifab kom domslutet som ett mycket oväntat utfall och beslutade att överklaga. 
Hovrätten har nu beslutat att inte pröva Hovrättens domslut och därmed är ärendet slutreglerad under kvartal 2 2016. 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag - koncernen  

    

MSEK jan-juni 2016 jan-juni 2015 helår 2015 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Goodwill 16,0 16,0 16,0 

Inventarier 0,9 1,6 1,2 

Andra långfristiga fordringar 0,7 1,0 0,7 

Aktier och andelar -  -  - 

Uppskjuten skattefordran 16,6 7,4 16,9 

Summa Anläggningstillgångar 34,2 26,0 34,8 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Pågående arbeten 24,2 43,3 29,2 

Kundfordringar 94,3 61,2 68,6 

Övriga fordringar 14,1 10,5 13,6 

Förbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,1 9,5 10,3 

Kassa och Bank 21,9 40,6 69,4 

Summa Omsättningstillgångar 163,6 165,1 191,1 

Totala tillgångar 197,8 191,1 225,9 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

EGET KAPITAL 58,5 66,4 57,4 

LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Uppskjuten skatteskuld 
                         

-                                -       
                         

-       

Långfristiga räntebärande skulder 14,0                 -       14,0 

Avsättning pensioner 0,9 1,2 0,9 

Övriga långfristiga skulder 
                         

-                                -       
                         

-       

Summa Långfristiga skulder 14,9 1,2 14,9 

     

KORTFRISTIGA SKULDER     

Leverantörsskulder 64,5 55,3 62,8 

Övriga kortfristiga skulder 18,6 18,4 22,6 

Skulder till kreditinstitut 2,0 1,0 54,2 

Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 39,3 48,8 35,1 

Summa kortfristiga skulder 124,4 123,5 174,7 

Summa skulder och eget kapital 197,8 191,1 247,0 
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Rapport över kassaflöde i sammandrag - koncernen   

      

MSEK apr-juni 2016 april-juni 2015 jan-juni 2016 jan-juni 2015 helår 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 
Kassaflöde från rörelsen 0,0 -5,9 -2,6 -7,9 -76,4 

Förändringar i rörelsekapital -7,8 9,7 -13,7 12,5 4,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,8 3,8 -16,3 4,6 -72,1 

         

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
                         

-                                -       
                         

-       
                                

-       -0,3 

Avyttring finansiella tillgångar 
                         

-                         - 
                         

-       0,2 0,5 

Kassaflöde från investeringar         -                      -              -       0,2 0,2 

KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERING -7,8             3,8     -16,3 4,8 -71,9 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Avsatt till pensioner                       -                           -                        -                       -  -0,3 

Pågående emission 0,0                           -  21,1                       -  30,1 

Amortering av banklån -1,0 -0,4 -52,2 -0,8 -1,6 

Långfristig finansiering       68,0 

Utdelning         -       -12,2 -  -12,2  -12,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,0 -12,6 -31,1 -13,0 84,0 

           

Periodens kassaflöde -8,8 -8,8 -47,4 -8,2 12,1 

         

Likvida medel vid periodens början 30,8 49,5 69,4 48,9 48,9 

Kursdifferens i likvida medel 
                         

-                                -       
                         

-       
                         

-         

Likvida medel vid periodens slut 22,0 40,7 22,0 40,7 61,0 
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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 2015 3 042 1 109 960 76 519 81 630 44 81 674 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2015               

Årets resultat       -65 455 -65 455   -65 455 

Övrigt totalresultat               

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter   95   95   95 

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt totalresultat   -21   -21   -21 

Summa totalresultat för året     74 -65 455 -65 381 
                          

-       -65 381 

Pågående nyemission   53 234     53 234   53 234 

Lämnad utdelning       -12 168 -12 168   -12 168 

UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 042 54 343 1 034 -1 104 57 315 44 57 359 

        

INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2016 3 042 54 343 1 034 -1 104 57 315 44 57 359 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2016        

Årets resultat       1 096 1 096 
                          

-       1 096 

Komponenter som senare kan komma att 
 omklassificeras till årets resultat               

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter   94   94   94 

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt totalresultat   -21   -21   -21 

Summa totalresultat för året     73 1 096 1 169 
                          

-       1 169 

Avslutad nyemission 3 042 -3 042   0  0 

Lämnad utdelning                       -                       -       

UTGÅENDE BALANS PER 30 JUNI 2016 6 084 51 301 1 107 -8 58 484 44 58 528 
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Hifab Group AB (publ). 

Organisationsnr 556394-1987 

Moderbolagets nettoomsättning och resultaträkning i sammandrag  

      

MSEK 
april-juni 

2016 april-juni 2015 ack 2016 ack 2015 helår 2015 

RÖRELSENS INTÄKTER           -                 -        

        

RÖRELSENS KOSTNADER           -                 -        

Övriga externa kostnader 0,2          -       0,0          -       -36,1 

Personalkostnader           -                 -         

Avskrivningar           -                 -         

Summa rörelsens kostnader 0,2          -       0,0          -       -36,1 

        

RÖRELSERESULTAT         -               -               -               -        

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR        

Utdelning från koncernföretag                   -                         -         

Resultat från andelar i koncernföretag         -                       -               -       -5,1  -5,1  

Resultat från andelar övriga företag                   -                         -         

Finansnetto 0,8 0,2 -0,8 0,4 -34,0 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -0,6 0,2 -0,8 -4,7 -75,2 

        

Koncernbidrag      -                            -                       -        -  -3 

Skatt    -                   -                                -        -  10,1 

Periodens resultat -0,6 0,2 -0,8 -4,7 -68,1 

Periodens resultat för moderbolaget överensstämmer med totalresultatet     

Resultat från andelar i koncernföretag avser en koncernintern     

försäljning som skett till koncernens bokförda värde av dotterbolaget.      
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Hifab Group AB (publ). 

Organisationsnr 556394-1987 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag  

    

MSEK jan-juni 2016 jan-juni 2015 helår 2015 

TECKNAT MEN EJ INBETALT KAPITAL 
TILLGÅNGAR -  - 21,1 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Andelar i koncernföretag 158,8 158,8 158,8 

Långfristiga fordringar koncernföretag 14,1 46,3 13,4 

Uppskjuten skattefordran 15,6 5,5 15,6 

Summa anläggningstillgångar 188,5 210,6 187,8 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kortfristiga fordringar, koncernföretag                   -       16,4 

Övriga kortfristiga fordringar   0,1 0,2 

Interimsfordringar                  -                       -                       -      

Kassa och bank                  -                       -                       -      

Summa omsättningstillgångar 0,0 0,1 16,6 

Totala tillgångar 188,5 210,7 225,5 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital 137,9 148,9 138,7 

     

Långfristig skuld kreditinstitut 14,0                  -      14,0 

Långfristiga skulder, koncernföretag 17,7 52,7 17,4 

Summa långfristiga skulder 31,7 52,7 31,4 

     

Övriga kortfristiga skulder 2,2  -   -  

Kortfristiga skulder, koncernföretag 16,7               11,1     55,4 

Summa kortfristiga skulder 18,9               11,1     55,4 

Summa eget kapital och skulder 188,5 212,7 211,5 
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Hifab Group AB (publ). 

Organisationsnr 556394-1987 

Koncernens nyckeltal          

  
april-juni 

2016 
april-juni 

2015 
jan-juni 

2016 
jan-juni 

2015 
helår 
2015 

helår 
2014 

helår 
2013 

helår 
2012 

helår 
2011 

Omsättning, MSEK 124 117 235 231 444 479 460 418 388 

Rörelseresultat, MSEK 3,2 -4,2 3,0 -3,5 -40,0 12,8 14,1 27,2 16,3 

Resultat efter finansiella poster, MSEK 1,8 -4,2 1,4 -3,6 -75,3 13,1 13,7 26,0 19,3 

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
MSEK 58,5 66,4 58,5 66,4 57,3 81,6 77,6 82,3 77,9 

Kassalikviditet, % 132 134 132 134 109 148 153 172 177 

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 1,9 -4,9 1,9 -4,3 -114,0 12,5 13,1 20,3 20,3 

Avkastning på sysselsatt kapital %  4,6 -6,0 4,3 -5,0 -31,5 15,8 17,4 31,6 23,6 

Rörelsemarginal, % 2,6 -3,6 4,4 -1,5 -9 2,7 3,1 6,5 4,2 

Soliditet, % 30 35 30 35 23 40 43 46 48 

Antal årsanställda, årsmedeltal 330 400 330 400 390 425 413 354 334 

            

Resultat per aktie 0,02 -0,11 0,02 -0,09 -2,15 0,34 0,34 0,55 0,51 

 

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. 

 

 

 


