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Hifab Group AB (publ.) 
 

Delårsrapport för januari – juni 2020 
April – juni, andra kvartalet, i sammandrag 

• Nettoomsättningen uppgick till 98,4 (91,2) MSEK.  
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,9 (-6,5) MSEK. 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,2 (-6,7) MSEK.  
• Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08) SEK.  

 

Januari – juni 2020 i sammandrag 
• Nettoomsättningen uppgick till 195,8 (183,4) MSEK. 
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 4,3 (-3,7) MSEK. 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,8 (-4,0) MSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till 0,05 (-0,05) SEK. 

  

VD-rapport 
”Trots ett utmanande kvartal ökar omsättningen samtidigt som resultatet förbättras” 

Vi har lämnat ett utmanande kvartal bakom oss där förutsättningar förändrats radikalt i samband med  
covid-19 pandemins utbrott. Ett omfattande åtgärdsprogram sjösattes under slutet av första kvartalet i syfte 
att begränsa smittspridningen och säkra lönsamheten i en snabbt förändrad marknads- och samhällssituation. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla Hifabs medarbetare som under denna turbulenta period med bravur 
anpassat sig och agerat för att ta kontroll över situationen, främst ur ett säkerhetsperspektiv men också ur ett 
affärsperspektiv. 

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 8% jämfört med samma period förra året, samtidigt som den 
positiva resultattrenden fortsätter. 

Omsättningsökningen har skett genom tillväxt i Sverige med 20% samtidigt som utlandsverksamheten näst 
intill halverat omsättningen. Förbättrad debiteringsgrad och effektivitet samt lägre kostnader har bidragit till 
resultatförbättringen, jämfört med föregående år. Utöver detta har regeringens krispaket dämpat negativa 
ekonomiska effekter orsakade av covid-19 pandemin. 

Pandemins påverkan på Hifabs verksamhet har varit förhållandevis begränsad i Sverige med ett antal projekt 
som stoppats eller senarelagts samt något ökad sjukfrånvaro. Vår utlandsverksamhet har dock påverkats 
betydligt mer. Flera av projekten är i länder som inledningsvis stängts ner med stoppade projekt som resultat. 
Under kvartalet har länderna succesivt öppnats igen och projekten har delvis återstartat. 
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Senaste årets tillväxtsatsningar i Sverige har stärkt vår marknadsposition vilket gör att vi tar marknadsandelar 
och vinner nya affärer med både befintliga och nya kunder. Extra glädjande är att vi har vunnit flera uppdrag 
där vi genom vår kompetens kan bidra i arbetet med att hantera effekterna av pandemin och bekämpa 
viruset. 

Beaktat den rådande marknadssituationen är vi nöjda med orderingången som är i nivå med föregående år 
både i den svenska och internationella verksamheten. 

Framöver bedömer vi det generella marknadsläget, på de marknader där Hifab är verksamt, som fortsatt god. 
Dock finns en stor osäkerhet om pandemins varaktighet och fortsatta omfattning som kan skapa en 
avvaktande marknad med risk för sättningar i konjunkturen. Genom åtgärdsprogrammet har Hifab en hög 
beredskap för att snabbt hantera förändringar och anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar. 

Oavsett detta fortsätter vårt arbete med att utveckla ett lönsammare Hifab samt stärka vår marknadsposition i 
främst Sverige i takt med att marknaden ger oss rätt förutsättningar. 

Hifab har en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, både i krislägen 
och i den fortsatta samhällsutvecklingen. Min övertygelse kvarstår om att vi, rätt hanterat, kommer gå stärkta 
ur denna samhällskris. 

 

Några exempel på nya uppdrag under andra kvartalet  
 
Hifab säkrar viruslaboratorium 
Hifab är byggledare när Karolinska Institutet anpassar laboratorium för arbete med virus i riskklass 3, vilket 
även inkluderar Corona-viruset. 

Sedan i våras, när det nya Corona-viruset började få stor spridning i Sverige, har forskare arbetat med ny 
diagnostik och vaccinutveckling i Karolinska Institutets laboratorium, ANA Futura. Med tanke på den 
smittorisk som finns krävs det därför att lokalerna är helt lufttäta och säkra. På uppdrag av Akademiska Hus 
arbetar Hifab med att säkerställa att lokalens frånluftsfläktar ska fungera vid exempelvis strömavbrott. I 
projektet bidrar Hifab med byggledning samt specialistkompetens inom installation, vilket är nödvändigt för 
att samordna de komplexa system som installeras. 

 

Örebro Läns största gymnasieskola byggs ut 
Alléskolan är Örebro läns största gymnasieskola med ett brett utbud av såväl yrkes- som 
högskoleförberedande program. Under några år har elevantalet vuxit kraftigt och skolan har fått bedriva 
studier i tillfälliga paviljonger utöver de befintliga lokalerna. Men nu ska en ny skolbyggnad upprättas på det 
befintliga campuset i Hallsberg. Skolans idag 27 500 kvm ska kompletteras med en byggnad på 3 + 1 plan på 
3 000 kvm. Den nya skolbyggnaden kommer innehålla undervisningssalar, studiehallar, arbetsrum, café och 
hörsal.  

Hifab är ansvarig projektledare i uppdraget under byggtiden och innehar även uppdraget som 
kontrollansvarig enligt PBL samt sakkunnig tillgänglighet. 
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Dag Hammarskjöld-leden – från trafikled till boulevard  
Fastighetskontoret i Göteborg avser att ta fram en genomförandeplan för stadsomvandling inom Dag 
Hammarskjöldstaden där en större trafikled ska omvandlas till en boulevard. Hifab har fått i uppdrag att göra 
en kartläggning av risk för förorenad mark på de ca 90 fastigheter som ägs av kommunen inom det blivande 
planområdet. En riskklassning och kostnadsuppskattning kommer att göras för fastigheterna där tidigare 
miljötekniska markundersökningar utförts. Riskbedömning utförs på resterande fastigheter där historiska 
inventeringar ligger till grund för bedömningen om det finns risk för föroreningar i marken.  

 

Projekteringsledare när Micasa bygger om servicehus  
Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads 
omsorgsfastigheter och som tillgodoser staden med en stor del seniorbostäder.    

Enskededalens servicehus uppfördes 1979 och i fastigheten finns bland annat ett vård- och omsorgsboende 
som drivs av Ersta Diakoni. 2005 förvärvade Micasa fastigheten och planerar nu för en ombyggnad av 
bostadsdelen till seniorboenden.  

Hifab har ett ramavtal med Micasa och har sedan tidigare arbetat i flertalet projekt tillsammans, både inom 
projektledning, energikartläggning och installationssamordning. När Micasa ska bygga om ca 170 av 
lägenheterna i Dalens servicehus är Hifab med i planeringsfasen i rollen som ansvarig projekteringsledare.   

 
Miljöexperter från Hifab testar kvalitén på Södertäljes sjöar  
Ett av de nationella miljömålen är att alla sjöar ska nå god status 2027. Som ett led i denna riktning har 
miljökontoret i Södertälje fått finansiering av Havs- och v Vattenmyndigheten norra Östersjön för att utreda 
sjöar i kommunen, främst med avseende på näringsbelastningen av kväve och fosfor. Projektet stöds också av 
grannkommunerna Gnesta och Trosa samt Trosaåns vattenvårdsförbund. För tillfället finns en stor andel 
sjöar i Sverige som drabbas av algblomning, fiskdöd och igenväxning på grund av hög näringsbelastning 
(övergödning). Hifabs miljöavdelning har fått i uppdrag att undersöka tre av Södertäljes sjöar för att se över 
näringsbelastningen i både vatten och sediment.   

Hifab är uppdragsledare och projektet inkluderar provtagning av vatten och sediment samt sjömätning med 
ekolod. Resultatet ska sammanställas i en rapport och kommer innehålla åtgärdsförslag. Målsättningen med 
projektet är att rapportens slutsatser ska ligga till grund för Södertäljes framtida arbete med sjöars 
näringsbelastningsstatus. 
 

Hifab projektledare vid byggnation av lokaler för forskning och hantering av fröer 
Akademiska Hus har anlitat Hifab för att utreda och planera för förutsättningarna för en byggnation av 
speciallokaler för forskning och hantering av bland annat fröer för framtidens matproduktion. Byggnaden 
planeras att uppföras inom Campus Alnarp utanför Lomma. Byggnaden ska förutom kontorslokaler även 
kunna inrymma lokaler för hantering av fröer så som frölager, frölaboratorier och kylrum samt utgöra ett 
gemensamt kunskapscenter med lokaler för bibliotek och möten. Hifabs uppdrag innefattar 
projekteringsledning, projektledning samt KA. Om erforderliga avtal tecknas beräknas anläggningen att 
invigas i slutet av 2021. 
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Övrigt under andra kvartalet  
 
Förändringar i koncernledningen – ny CFO 
Under maj månad började Hifabs nye CFO – Robert Johansson. Robert kommer närmast från tjänsten som 
CFO på Meritmind och har dessförinnan haft ledande positioner på Publicis Groupe och Softronic. 

 
Påverkan av Corona 
Under andra kvartalet har Hifab gått från stabsläge, med dagliga avstämningar i koncernledningen till ett mer 
normalt läge i slutet av kvartalet.  

Hifab har vidtagit ett flertal åtgärder för att undvika spridning och skydda medarbetare och kunder samt för 
att dämpa de negativa effekterna som kan uppstå för Hifab: 

• Infört strikta bestämmelser vad gäller resor, social distansering samt i övrigt följt myndigheternas 
rekommendationer. Anställda har i möjligaste mån arbetat på distans och möten har avhållits digitalt.  

• Kostnadsbesparingar (temporära anställningsstopp, investeringsstopp, reserestriktioner). Under 
perioden har enbart kritiska rekryteringar genomförts, där uppdrag redan är säkrade.  

• Fokus på rörelsekapital och kundfordringar. Hifab har under perioden inte märkt av några försenade 
betalningar eller kunder som inte har haft förmåga att fullfölja sina åtaganden. Hifab har en 
betydande andel uppdrag mot offentlig sektor och i övrigt ingen stor exponering mot branscher som 
drabbats särskilt hårt av Corona. Hifab ser fortsatt kreditrisker för utlandsverksamheten, och där 
förändringen är att nedstängningen av länderna gör att betalningar tar något längre tid. Totalt sett 
bedömer vi inte den totala befintliga kreditrisken som signifikant större än före Corona. 

• Nyttjande av statliga subventioner. Under perioden har Hifab erhållit statliga subventioner i Sverige 
om 3,1 mkr fördelat på korttidsarbete 1,3 mkr, reducerade sociala avgifter 1,3 mkr och reducerade 
sjuklönekostnader 0,5 mkr. Subventionerna är redovisade som övriga rörelseintäkter / reducerade 
personalkostnader 

• Hifab har genomfört ett flertal interna nedskrivningsprövningar med anledning av de scenarier 
koncernen kan tänkas stå inför, vår bedömning är att inget behov av nedskrivningar föreligger. 

 
Årsstämma 
Hifabs årsstämma 2020 hölls i Stockholm måndagen den 11 maj. Årsstämman beslutade att anta alla förslag 
vilket inkluderade bland annat val av och arvode till styrelseledamöter och revisorer. Stämman godkände även 
vinstdispositionen vilket innebar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Samtliga beslut och 
förslag från årsstämman finns tillgängliga på Hifabs webbplats: www.hifab.se/ir-press 

 
  

http://www.hifab.se/ir-press/
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Nettoomsättning och resultat i koncernen 

Omsättning per kvartal och rullande 12 månader, Mkr.  

 
 

Rörelseresultat per kvartal och rullande 12 månader, Mkr 
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Nettoomsättning och resultatutveckling i sammandrag 
 

MSEK 
apr-juni 

2020 
apr-juni  

2019 
jan-juni  

2020 
jan-juni  

2019 
helår  
2019 

Nettoomsättning 98,4 91,2 195,8 183,4 357,1 

Rörelseresultat 2,9 -6,5 4,3 -3,7 -11,0 

Finansnetto -0,7 -0,2 -0,5 -0,3 -1,1 

Resultat efter finansiella poster 2,2 -6,7 3,8 -4,0 -12,1 

Skatt -0,4 1,4 -0,7 0,8 1,3 

Periodens resultat 1,8 -5,3 3,1 -3,2 -10,8 

- varav           

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,8 -5,3 3,1 -3,2 -10,8 

Nettoomsättning och resultat för koncernen – i sammandrag 
Koncernens nettoomsättning var under andra kvartalet 98,4 (91,2) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (-6,5) MSEK. 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,2 (-6,7) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,08) SEK.  

Finansiell ställning 
Likvida medel, inklusive beviljade krediter uppgick per den 30 juni 2020 till 36,5 (47,5) MSEK.  
De räntebärande skulderna uppgick till 23,6 (15,5) MSEK, varav leasingskuld för hyresfastigheter och bilar 
utgör 23,1 MSEK och skulder till kreditinstitut 0,5 MSEK. Vid kvartalets slut uppgick de  
räntebärande nettotillgångarna i koncernen till -12,1 (7,0) MSEK. Soliditeten uppgår till 34,1 (38,9) %. 
Koncernens egna kapital är 62,7 (67,2) MSEK.      
   
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under  
januari – juni 2020 till 4,5 (-3,0) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -3,1 (6,7) MSEK.   
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till -0,2 (-0,4) MSEK.    
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -5,1 (-13,6) MSEK där amortering av lån gjorts med  
2,2 (2,0) MSEK och amortering av leasingskuld med 2,9 MSEK. 
  
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under  
april – juni 2020 till 2,4 (-6,1) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -0,1 (10,9) MSEK. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgår netto till -0,5 (-0,4) MSEK.   
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -2,6 (-10,5) MSEK, där amortering av banklån gjorts med  
1,0 (1,0) MSEK och amortering av leasingskuld med 1,6 MSEK.  

Medarbetare  
Medelantalet årsanställda i Hifabkoncernen var 294 (283) under perioden. 
Medelantalet årsanställda har ökat med 9 personer i den svenska verksamheten och ökat med 2 personer i den 
utländska verksamheten jämfört med motsvarande period förra året. 
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Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner, förutom utbetalning av styrelsearvode, med närstående har skett under perioden. 

Moderbolaget  
Det formella moderföretaget i koncernen är Hifab Group AB. Moderföretagets uppgift är att äga 
dotterbolagsaktier. Nettoomsättningen uppgick för perioden april – juni till 0,0 (0,0) MSEK. Resultatet efter 
finansiella poster blev -0,1 (-0,1). Likvida medel uppgick till 0,0 (0,0) MSEK per den 30 juni 2020.   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång  
Inga väsentliga händelser att rapportera. 

Redovisningsprinciper 
Hifab Group upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee, så som de antagits av EU för tillämpning inom EU. Delårsrapporten har 
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen och i enlighet 
med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen för moderbolaget. Upplysningar 
enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. De 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats i delårsrapporten överensstämmer, om ej 
annat anges nedan, med de som tillämpades vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. De nya och 
ändrade IFRS-standarder samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee och som gäller från och med 
den 1 januari 2020 har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Motsvarade 
gäller för moderbolaget, dvs. de ändringar som skett i RFR 2 och som är tillämpliga från och med den 1 
januari 2020 har inte fått någon väsentlig effekt på moderbolagets finansiella rapporter 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Hifab genomför regelbundet en riskkartläggning av koncernens risker, med syfte att löpande vidareutveckla 
och förstärka rutinerna för löpande riskuppföljning. 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. 
Kopplat till hållbarhetsriskerna har också identifierats korruptionsrisker, främst i samband med projekt i 
utvecklingsländer. För risker och riskhantering i övrigt, se Årsredovisning 2019. Som ett tillägg till situationen 
kring Covid-19, som finns beskriven i denna rapport samt i årsredovisningen, kan även en viss oro för 
kundernas framtida betalningsförmåga nämnas. I övrigt har inga väsentliga förändringar inträffat som 
föranleder en ändring av dessa beskrivningar. 
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Övrig information 

Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapport Q3 2020: 4 november 2020 
Bokslutskommuniké för 2020: Februari 2021 

  
All rapportering publiceras på www.hifab.se  
 
Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 09:00 CET. 
 
Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se  
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 17 augusti 2020 
Hifab Group AB (publ.)  
 
Patrik Schelin, CEO  
 
För ytterligare information, kontakta Patrik Schelin, CEO, telefon 010-476 60 00.  
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

  

http://www.hifab.se/
mailto:CA@mangold.se
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Koncernens rapportering över totalresultatet 
 

MSEK 
apr-juni  

2020 
apr-juni  

2019 
jan-juni  

2020 
jan-juni  

2019 
helår 
2019 

        
Rörelsens intäkter        
Intäkter 96,6 90,6 193,9 182,3 355,7 

Övriga rörelseintäkter 1,8 0,6 1,9 1,1 1,4 

Summa 98,4 91,2 195,8 183,4 357,1 
        

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader -37,5 -38,3 -73,0 -74,2 -141,0 

Personalkostnader -54,9 -57,0 -112,5 -108,3 -216,5 

Avskrivningar -3,1 -2,4 -6,0 -4,6 -10,7 

Summa -95,5 -97,7 -191,5 -187,1 -368,1 
        

Rörelseresultat 2,9 -6,5 4,3 -3,7 -11,0 
        

Finansiella poster -0,7 -0,2 -0,5 -0,3 -1,1 

Resultat efter finansiella poster 2,2 -6,7 3,8 -4,0 -12,1 
        

Skatt på periodens resultat -0,4 1,4 -0,7 0,8 1,3 

Periodens resultat 1,8 -5,3 3,1 -3,2 -10,8 

        
Summa periodens resultat hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 1,8 -5,3 3,1 -3,2 -10,8 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1,8 -5,3 3,1 -3,2 -10,8 

Totalresultat        
Periodens resultat 1,8 -5,3 3,1 -3,2 9,3 

Komponenter som kommer att omklassificeras 
vid årets resultat:           

Valutadifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter -0,3 - 0,0 - 0,0 

Summa komponenter som kommer att 
omklassificeras vid periodens resultat -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa totalresultat för perioden 1,5 -5,3 3,1 -3,2 -10,8 

        
Summa totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare i sin helhet: 1,5 -5,3 3,1 -3,2 -10,8 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag – koncernen 
 
 
MSEK 

jan-juni 
2020 

jan-juni   
2019 

helår  
2019 

Anläggningstillgångar     

Goodwill 16,0 16,0 16,0 

Övriga immateriella anläggningstillgångar - 0,3 0,3 

Materiella anläggningstillgångar 0,9 0,6 0,6 

Nyttjanderättstillgångar 22,6 11,4 25,6 

Andra långfristiga fordringar 0,1 1,2 1,2 

Summa Anläggningstillgångar 39,6 29,5 43,7 
        
Övriga långfristiga fordringar     

Uppskjuten skattefordran 7,7 7,6 8,3 

Summa långfristiga fordringar 7,7 7,6 8,3 

Totala anläggningstillgångar 47,3 37,1 52,0 
     

Omsättningstillgångar     

Pågående uppdrag, ej fakturerat 45,6 49,4 28,1 

Kundfordringar 61,1 45,7 66,7 

Övriga fordringar 10,9 11,8 7,1 

Förbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,6 6,2 6,3 

Kassa och Bank 11,5 22,5 15,4 

Summa Omsättningstillgångar 136,7 135,6 123,6 

Totala tillgångar 184,0 172,7 175,6 
     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 62,7 67,2 59,6 

Långfristiga skulder     

Långfristiga räntebärande skulder - 2,0 - 

Avsättning pensioner 0,2 0,2 0,2 

Långfristiga leasingskulder 13,7 3,6 16,2 

Summa Långfristiga skulder 13,9 5,8 16,4 
     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 35,0 40,2 33,1 

Övriga kortfristiga skulder 22,5 11,5 25,8 

Skulder till kreditinstitut 0,5 2,0 2,7 

Kortfristiga leasingskulder 9,4 7,9 9,8 

Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 40,0 38,1 28,2 

Summa kortfristiga skulder 107,4 99,7 99,6 

Summa skulder och eget kapital 184,0 172,7 175,6 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Rapport över kassaflöde i sammandrag – koncernen 
 

MSEK 
apr-juni 

2020 
apr-juni  

2019 
jan-juni 

2020 
jan-juni  

2019 
helår  
2019 

Den löpande verksamheten           

Kassaflöde från rörelsen 2,4 -6,1 4,5 -3,0 -0,3 

Förändringar i rörelsekapital -0,1 10,9 -3,1 6,7 4,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,3 4,8 1,4 3,7 3,9 
        

Investeringsverksamheten        

Avyttring immateriella tillgångar 0,0 - 0,3 - - 

Förvärv av anläggningstillgångar -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 

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

Kassaflöde före finansiering 1,9 4,4 1,2 3,3 3,4 
        

Finansieringsverksamheten        

Utnyttjad checkkredit dotterbolag 0,0  - -0,2  -  - 

Amortering av banklån -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 -3,3 

Amortering av leasingskuld -1,6 -2,2 -2,9 -4,3 -10,2 

Utdelning 0,0 -7,3 0,0 -7,3 -7,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,6 -10,5 -5,1 -13,6 -20,8 
            

Periodens kassaflöde -0,7 -6,1 -3,9 -10,3 -17,4 
        

Likvida medel vid periodens början 12,2 28,6 15,4 32,8 32,8 

Kursdifferens i likvida medel 0,0 - 0,0 - 0,0 

Likvida medel vid periodens slut 11,5 22,5 11,5 22,5 15,4 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Rapport över förändringar i eget kapital 
 

kSEK 
Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings- 

reserv 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Totalt 
hänförligt till 

moder-
bolagets 

ägare 
Minoritets-
intressen 

Totalt  
eget  

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2019 6 084 51 301 788 19 475 77 648 44 77 692 

Förändringar i eget kapital 2019               

Årets resultat       -10 798 -10 798   -10 798 
Valutakursdifferenser vid omräkning av  
utlandsverksamheter   31   31   31 

Summa totalresultat för året     31 -10 798 -10 767               -     -10 767 

Lämnad utdelning       -7 301 -7 301   -7 301 
Utgående balans per 31 december 
2019 6 084 51 301 819 1 376 59 580 44 59 624 

        
Ingående balans per 1 januari 2020 6 084 51 301 819 1 376 59 580 44 59 624 

Förändringar i eget kapital 2020        
Årets resultat       3 079 3 079               -     3 079 
Valutakursdifferenser vid omräkning av  
utlandsverksamheter   18   18   18 
                

Summa totalresultat för året     18 3 079 3 097               -     3 097 

        

Utgående balans per 30 juni 2020 6 084 51 301 837 4 455 62 677 44 62 721 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Moderbolagets nettoomsättning och resultaträkning i sammandrag 
 
MSEK apr-juni 

2020 
apr-juni  

2019 
jan-juni 

2020 
jan-juni  

2019 
helår  
2019 

Rörelsens intäkter  -         -   -          -   -  

        

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat från finansiella investeringar        

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

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 

        

Resultat efter finansiella poster -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -5,7 

Koncernbidrag - - - - -7,8 

Skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Periodens resultat -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -12,0 

Periodens resultat för moderbolaget överensstämmer med totalresultatet 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK 
jan-juni  

2020 
jan-juni 

 2019 
helår  
2019 

Anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 152,7 157,8 152,7 

Långfristiga fordringar koncernföretag 7,7 7,7 7,7 

Summa anläggningstillgångar 160,4 165,5 160,4 
        
Övriga långfristiga fordringar     

Uppskjuten skattefordran 8,0 6,5 8,1 

Summa långfristiga fordringar 8,0 6,5 8,1 
     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar, koncernföretag 0,6 13,5 10,3 

Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 0,6 13,5 10,3 

Totala tillgångar 169,0 185,5 178,8 

     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital 149,4 161,3 149,6 

     
Långfristig skuld kreditinstitut - 2,0 - 

Långfristiga skulder, koncernföretag 19,6 19,2 19,4 

Summa långfristiga skulder 19,6 21,2 19,4 

     
Kortfristiga skulder kreditinstitut 0,0 2,0 2,0 

Kortfristiga skulder, koncernföretag 0,0 0,0 7,8 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,0 1,0 0,0 

Summa kortfristiga skulder 0,0 3,0 9,8 

Summa eget kapital och skulder 169,0 185,5 178,8 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Koncernens nyckeltal 
 

  
apr-juni 

2020 
apr-juni 

2019 
jan-juni 

2020 
helår   
2019 

helår  
2018 

helår  
2017 

helår  
2016 

helår  
2015 

Omsättning, MSEK 98 91 196 357 403 445 475 444 

Rörelseresultat, MSEK 2,9 -6,5 4,3 -11,0 13,2 17,8 8,8 -40,0 

Resultat efter finansiella poster, MSEK 2,2 -6,7 3,8 -12,1 13,2 -12,1 7,6 -75,3 
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
MSEK 62,7 67,2 62,7 59,6 77,6 67,2 63,0 57,3 

Kassalikviditet, % 127 136 127 124 146 153 134 109 

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 2,9 -7,9 4,9 -18,2 12,2 17,2 8,9 -114,0 

Avkastning på sysselsatt kapital %  4,0 -7,7 5,9 -16,4 16,1 20,7 12,6 -31,5 

Rörelsemarginal, % 2,9 -7,1 2,2 -3,1 3,3 4,0 1,9 -9 

Soliditet, %  34 39 34 34 45 42 33 23 

Antal årsanställda, årsmedeltal 294 283 294 286 295 310 320 390 
           

Resultat per aktie 0,03 -0,08 0,05 -0,18 0,15 0,21 0,09 -2,15 

 

Antal aktier per 30 juni 2020 60 838 912         
Genomsnittligt antal aktier 60 838 912         

 

Nyckeltalsdefinitioner  
 

• 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. 
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