
   

 

Hifab Group AB (publ.) 
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 
 

Oktober - december, fjärde kvartalet i sammandrag 

 Nettoomsättningen uppgick till 118,0 (132,0) MSEK.  

 Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 7,9 (5,5) MSEK. 

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

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,06) SEK. 

2017 i sammandrag 

 Nettoomsättningen uppgick till 445,7 (475,9) MSEK. 

 Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 17,8 (8,8) MSEK. 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,2 (7,6) MSEK. 

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (0,09) SEK. 

 Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie (0 öre) för räkenskapsåret  

 
 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

Inga väsentliga händelser att rapportera.  
 

VD-rapport 

Året avslutades starkt med ett fjärde kvartal som är Hifabs lönsammaste sedan 2010. Årsresultatet 
förbättrades väsentligt jämfört med föregående år där ökad effektivitet och marknadsframgångar är de 
främsta anledningarna. Den positiva resultattrenden består för sjunde kvartalet i rad, vilket visar på robusthet 
och en verksamhet med stor potential. 
 
Koncernens omsättningsminskning under kvartalet och året är kopplat till en temporär uppbromsning av 
utlandsverksamheten. Orsaken är senarelagda projekt och förskjutna upphandlingar i några större uppdrag 
under första halvåret.  Dessa uppdrag är nu uppstartade och började ge volym under slutet av kvartalet. 
Omsättningen i den svenska verksamheten ökade något, jämfört med föregående år.   
 
Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten har förbättrats under året jämfört med 
föregående år.  
 
Framöver bedömer vi den svenska marknaden som fortsatt stark och stabil med viss avtagande tillväxt inom 
främst bostadssegmentet. Den pågående urbaniseringen i och runt våra större städer, samt omfattande 
infrastruktursatsningar i hela landet, kommer dominera investeringarna i Sverige under lång tid framöver.  
Även den internationella marknaden bedöms som fortsatt stark och stabil där Hifab är verksam i Asien, 
Afrika och Östeuropa.  
 
Med stöd av Hifabs långsiktiga strategiplan fortsätter vi vårt strukturerade förbättringsarbete. Hifab fortsätter 
därför att fokusera på uppdrag som genererar maximalt värde för kunden och därmed högre lönsamhet för 
Hifab. 
 
 



 

     

Vi strävar efter att säkerställa vår position som marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders- och 
medarbetares förstahandsval.  
 
Inför ett spännande 2018 är Hifab väl positionerade för att möta marknadens behov av kvalificerade bygg- 
och projektledningstjänster, spetsade med specialister, som gör oss unika. 

 

Några exempel på nya uppdrag under fjärde kvartalet  
 

Fjärrövervakning och styrning av Dhakas elnät 

I Bangladesh har Hifab breddat sin kundportfölj och fått sitt första uppdrag inom energisektorn. Vi ska styra 
och övervaka leveransen av det första fjärrövervakningssystemet för elnätet i centrala Dhaka. Vår kund är 
Dhaka Electric Supply Company Limited. Ett väl fungerande fjärrövervakningssystem kan minska oväntade 
avbrott i elförsörjningen till kund samt effektivisera reparationer.  

 

Bistår BuildX med specialistkompetens inom svenska regelverk 

Hifab har ingått ett samarbete med BuildX. Företaget hjälper utvalda utländska entreprenadföretag att lämna 
anbud till offentliga upphandlingar. Hifabs uppdrag är att bistå BuildX och entreprenören med teknisk 
kunskap utifrån svenska regler och standarder inom främst bostadsbyggande. I vår uppgift ingår även att 
hjälpa dem uppfylla de arbetsmiljökrav och branschkrav som vi normalt skulle ställa på en svensk 
entreprenör.  
 

Hifab projektleder byggnation av ett nytt polishus i Rinkeby 

Hifab har på uppdrag av Familjebostäder fått uppdrag att projektleda byggnationen av ett nytt polishus i 
Rinkeby. Det är ett gammalt servicehem som ska byggas om till 240 arbetsplatser och hösten 2019 beräknas 
poliser och medarbetare kunna flytta in. En satsning som ska skapa större trygghet i området. 

 
Hifab har tecknat avtal med Statens institutionsstyrelse  
Hifab tecknade tidigare under 2017 ramavtal med Statens institutionsstyrelse (SiS) avseende 
projektledningstjänster för deras planerade utbyggnadsprojekt av behandlingshem för ungdomar. 
 
Under hösten har Hifab erhållit fyra uppdrag, som innebär att agera som SiS projektledare vid utbyggnaden 
av behandlingshemmen i Johannisberg (Kalix), Ljungbacken (Uddevalla), Margretelund (Lidköping) och 
Hässleholm. Projekten innebär nya boendeplatser samt lokaler för skolundervisning och idrottsverksamhet.  

  



 

     

 

Nettoomsättning och resultat i koncernen 
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Nettoomsättning och resultatutveckling i sammandrag 

 

MSEK 
okt-dec 

2017 
okt-dec 

2016 helår 2017 helår 2016 

Nettoomsättning 118,0 132,0 445,7 475,9 

Rörelseresultat 7,9 5,5 17,8 8,8 

Finansnetto 0,0 0,4 -0,6 -1,2 

Resultat efter finansiella poster 7,9 5,9 17,2 7,6 

Skatt -2,1 -1,6 -4,2 -2,0 

Periodens resultat 5,8 4,3 13,0 5,6 

- varav       

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 5,8 4,3 13,0 5,6 

 5,8 4,3 13,0 5,6 

 

Nettoomsättning och resultat för koncernen - kvartalet 

Koncernens nettoomsättning var under fjärde kvartalet 118,0 (132,0) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (5,5) MSEK. 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 7,9 (5,9) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till 0,10 (0,06) SEK 
 

Nettoomsättning och resultat för koncernen - helåret 

Koncernens nettoomsättning var under fjärde kvartalet 445,7 (475,9) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 17,8 (8,8) MSEK. 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 17,2 (7,6) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till 0,21 (0,09) SEK 
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie (0 öre) för räkenskapsåret 
 

Finansiell ställning 

Likvida medel, inklusive beviljade krediter uppgick per den 31 december 2017 till 53,6 (50,5) MSEK.  
De räntebärande skulderna uppgick till 10,0 (14,0) MSEK och vid kvartalets slut uppgick de  
räntebärande nettotillgångarna i koncernen till 23,6 (16,5) MSEK. 
Soliditeten uppgår till 42,0 (33,0) %. Koncernens egna kapital var 76,1 (63,0) MSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under januari - 
december 2017 till 17,2 (7,5) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till – 10,3 (-10,8) MSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till 0,2 (-2,4) MSEK.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -4,0 (-33,1) MSEK, där amortering gjorts med 4,0 MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under oktober-
december 2017 till 13,7 (10,6) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -6,7 (-6,1) MSEK. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgår netto till 0,2 (-2,4) MSEK.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -2,0 (-1,0) MSEK, där amortering gjorts med 2,0 MSEK. 

 

Medarbetare 

Antalet årsanställda i Hifabkoncernen var 310 (320) under 2017. 
  



 

     

 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående har skett under året. 
 

Moderbolaget 

Det formella moderföretaget i koncernen är Hifab Group AB. Moderföretagets uppgift är att äga 
dotterbolagsaktier. Nettoomsättningen uppgick för perioden oktober-december till 0,0 (0,0) MSEK.  
Resultatet efter finansiella poster blev -1,2 (5,4). Likvida medel uppgick till 0,0 (0,0) MSEK per den 31 
december 2017. 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Inga 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. Nya och 
ändrade IFRS-standarder och tolkningar från IFRS Interpretations Committee som gäller från 1 januari 2017 
har inte någon betydande inverkan på Hifab Groups finansiella rapportering. Bolaget har genomfört en analys 
av effekterna från IFRS 9 och IFRS 15. Det är bolagets bedömning att implementeringen av dessa nya 
standarder, utöver utökade upplysningar, inte kommer att få betydande effekter. Analys av IFRS 16 är 
påbörjad. Bolagets bedömning är att detta kommer påverka bolaget i ringa betydelse.  
 
Hifab Groups finansiella instrument som värderas till verkligt värde enligt nivå 1 och uppgår till finansiella 
tillgångar 130,1 Mkr och finansiella skulder 51,8 Mkr per den 31 december 2017. Det redovisade värdet 
avseende finansiella instrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde överensstämmer med verkligt 
värde per 31 december 2017.  

 

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. 
För risker och riskhantering i övrigt, se Årsredovisning 2016. Inga väsentliga risker har tillkommit. 
  



 

     

Övrig information 

 

Kommande rapporttillfällen: 
 

Årsredovisning 2017 11 apr 2018 
Delårsrapport Q1 2018 9 maj 2018 
Årsstämma 15 maj 2018 
Delårsrapport Q2 2018 23 aug 2018 
Delårsrapport Q3 2018 6 nov 2018 
Bokslutskommuniké för 2018 Februari  2019 
 
All rapportering publiceras på www.hifab.se 
 
Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 09:00 CET. 
 
Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB. 

 

Årsredovisning 

Den fullständiga årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på hemsidan. 
Den fullständiga årsredovisningen för 2017 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, www.hifab.se den 11 
april 2018. 
 

Årsstämma 

Årsstämma hålls tisdagen den 15 maj 2018 kl 17.00 i Hifabs egna lokaler, Sveavägen 167, plan 3 i Stockholm. 
 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie för räkenskapsåret. 
 

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. 
  

http://www.hifab.se/


 

     

Styrelsen och verkställande direktörens intygande 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport med hänsyn till IFRS, ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 31 december 2017 samt 
beskrivningen av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 
 

 
Stockholm den 20 februari 2018 
Hifab Group AB (publ) 

 
 
 
 
Rikard Appelgren  Patrik Schelin 
Ordförande  CEO 
    

 
 
 
 
 
 
Tomas Hermansson David Tunberger Carina Edblad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik Hederfors  Göran Ingelhammar 
Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant 
Unionen  Sveriges Ingenjörer 

 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta CEO Patrik Schelin, telefon 010-476 60 00. 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Denna information är sådan 
information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 
lagen om värdepappersmarknaden.  
 

  



 

     

Koncernens rapportering över 
totalresultatet i sammandrag     

MSEK okt-dec 2017 okt-dec 2016 helår 2017 helår 2016 

       

Rörelsens intäkter       

Intäkter 117,1 131,3 444,1 475,0 

Övriga rörelseintäkter 0,9 0,7 1,6 0,9 

Summa 118,0 132,0 445,7 475,9 

       

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -53,4 -69,5 -208,3 -251,1 

Personalkostnader -56,7 -56,9 -219,3 -215,4 

Avskrivningar 0,0 -0,1 -0,3 -0,6 

Summa -110,1 -126,5 -427,9 -467,1 

       

Rörelseresultat 7,9 5,5 17,8 8,8 

Finansiella poster 0,0 0,4 -0,6 -1,2 

Resultat efter finansiella poster 7,9 5,9 17,2 7,6 

Skatt på periodens resultat -2,1 -1,6 -4,2 -2,0 

Periodens resultat 5,8 4,3 13,0 5,6 

       

Periodens resultat hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare 5,8 4,3 13,0 5,6 

Innehav utan bestämmande inflytande                      -                    -       -  
             

-       

Totalt periodens resultat  5,8 4,3 13,0 5,6 

     

Totalresultatet       

Periodens resultat 5,8 4,3 13,0 5,6 

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

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt 
totalresultat              -                     -      -  - 

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

Summa totalresultat för året 5,9 4,2 13,1 5,7 

       
Summa totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare i sin helhet: 5,9 4,2 13,1 5,7 

     
 

  



 

     

Rapport över finansiell ställning i 
sammandrag - koncernen   

MSEK 2017-12-31 2016-12-31 

Anläggningstillgångar    

Goodwill 16,0 16,0 

Inventarier 0,3 0,6 

Andra långfristiga fordringar 2,9 3,1 

   

Uppskjuten skattefordran 11,2 15,1 

Summa anläggningstillgångar 30,4 34,8 

    

Omsättningstillgångar    

Pågående uppdrag, ej fakturerat 15,3 13,3 

Kundfordringar 85,7 95,8 

Övriga fordringar 8,1 7,8 

Förbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,1 7,8 

Kassa och Bank 33,6 30,5 

Summa Omsättningstillgångar 149,8 155,2 

Totala tillgångar 180,2 190,0 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 76,1 63,0 

Långfristiga skulder    

Långfristiga räntebärande skulder 6,0 10,0 

Avsättning pensioner 0,4 0,7 

Övriga långfristiga skulder 
                     

-       
                     

-       

Summa Långfristiga skulder 6,4 10,7 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 49,6 62,5 

Övriga kortfristiga skulder 16,4 20,2 

Skulder till kreditinstitut 4,0 4,0 

Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 27,7 29,6 

Summa kortfristiga skulder 97,7 116,3 

Summa skulder och eget kapital 180,2 190,0 
 

  



 

     

Rapport över kassaflöde i sammandrag - 
koncernen     

MSEK okt-dec 2017 okt-dec 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016 

Den löpande verksamheten 
 
Kassaflöde från rörelsen 13,7 10,6 17,2 7,5 

Förändringar i rörelsekapital -6,7 -6,1 -10,3 -10,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,0 4,5 6,9 -3,3 

       

Investeringsverksamheten       

Förändringar övriga finansiella tillgångar                    0,2      -                    0,2      - 

Förvärv av övriga finansiella tillgångar  - - 2,4                 -  - 

Avyttring finansiella tillgångar                       -      -                        -      -2,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,2     -2,4            0,2     -2,4 

Kassaflöde före investering 7,2 2,1     7,1 -5,7 

Finansieringsverksamheten       

     

Emission  -                       -       -                 21,1     

Amortering av banklån -2,0 -1,0 -4,0 -54,2 

Utdelning   -   -  -  - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,0 -1,0 -4,0 -33,1 

         

Periodens kassaflöde 5,2 1,1 3,1 -38,4 

       

Likvida medel vid periodens början 28,5 29,5 30,6 69,4 

Kursdifferens i likvida medel                      -        -                      -        - 

Likvida medel vid periodens slut 33,7 30,6 33,7 30,6 
 
  



 

     

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 2016 3 042 54 343 1 034 -1 104 57 315 44 57 359 

Förändringar i eget kapital 2016               

Årets resultat       5 560 5 560   5 560 

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter   116   116   116 

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt 
totalresultat   -26   -26   -26 

Summa totalresultat för året     90 5 560 5 650 
                   

-       5 650 

Avslutad nyemission 3 042 -3 042     0   0 

Utgående balans per 31 december 2016 6 084 51 301 1 124 4 456 62 965 44 63 009 

        

Ingående balans per 1 januari 2017 6 084 51 301 1 124 4 456 62 965 44 63 009 

Förändringar i eget kapital 2017        

Årets resultat       13 042 13 042 
                   

-       13 042 

Komponenter som senare kan komma att 
omklassificeras till årets resultat               

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter   133   133   133 

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt 
totalresultat  -29   -29   -29 

Summa totalresultat för året   404  13 042 13 146  13 146 

Utgående balans per 31 december 2017 6 084 51 301 1 228 17 498 76 111 44 76 155 

 
 
 
 
Eget kapitalräkning – 
Moderbolaget 
 
kSEK 

Aktie 
kapital 

Reserv 
fond 

Överkurs 
fond 

Balans-
erat 

resultat 
Årets 

resultat 
Totalt eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2016 3 042 200 53 234 150 294 -68 123 138 647 

Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma       -68 123 68 123 0 

Avslutad emission 3 042   -3 042     0 

Årets resultat         10 998 10 998 

Utgående balans per 31 december 2016 6 084 200 50 192 82 171 10 998 149 645 
              

Ingående balans per 1 januari 2017 6 084 200 50 192 82 171 10 998 149 645 
 
Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma       10 998 -10 998 0 

Årets resultat         13 973 13 973 

Utgående balans per 31 december 2017 6 084 200 50 192 93 169 13 973 163 618 

  



 

     

Moderbolagets nettoomsättning  
och resultaträkning i sammandrag     

MSEK 
okt-dec 

2017 
okt-dec 

2016 
helår 2017 helår 2016 

Rörelsens intäkter  -         -         -    -  

Rörelsens kostnader  -         -         -    -  

Övriga externa kostnader 0 0 0 -  

Summa rörelsens kostnader 0 0 0 0 

Rörelseresultat         -               -               -               -       

Resultat från finansiella investeringar   
 

  
 

Resultat från andelar i koncernföretag         -       6,2 -0,8 6,2 

Utdelning från koncernföretag - - 0,8 - 

Finansnetto - 0,3 0 -1,2 -0,8 

Resultat efter finansiella poster -0,3 6,2 -1,2 5,4 

 
  

 
  

 

Koncernbidrag 19,1 7,0 19,1 7,0 

Skatt  -3,9 -1,4 -3,9 -1,4 

Periodens resultat 14,9 11,8 14,0 11,0 

Periodens resultat för moderbolaget överensstämmer med totalresultatet 
   

 
  



 

     

 
 

Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag   

MSEK 2017-12-31 

 
2016-12-31 

Anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 157,9 158,8 

Långfristiga fordringar koncernföretag 20,8 14,7 

Uppskjuten skattefordran 10,3 14,2 

Summa anläggningstillgångar 189,0 187,7 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar, koncernföretag 16,2 7,4 

Övriga kortfristiga fordringar - - 

Kassa och bank 
              

-      
              

-      

Summa omsättningstillgångar 16,2 7,4 

Totala tillgångar 205,2 195,1 

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital 163,6 149,6 

    

Långfristig skuld kreditinstitut 6,0 
                

10,0     

Långfristiga skulder, koncernföretag 18,3 
                

17,9     

Summa långfristiga skulder 24,3 
                

27,9     

    

Kortfristiga skulder kreditinstitut 4,0 
                   

4,0     

Kortfristiga skulder, koncernföretag 13,3 
                

13,6     

Summa kortfristiga skulder 17,3 
                

17,6     

Summa eget kapital och skulder 205,2               195,1     

 
 
  



 

     

Koncernens nyckeltal         

  
okt-dec  

2017 
okt-dec 

2016 
helår 
2017 

helår 
2016 

helår 
2015 

helår 
2014 

helår 
2013 

helår 
2012 

Omsättning, MSEK 118 131 445 475 444 479 460 418 

Rörelseresultat, MSEK 7,9 5,4 17,8 8,8 -40,0 12,8 14,1 27,2 

Resultat efter finansiella poster, MSEK 7,9 5,8 17,2 7,6 -75,3 13,1 13,7 26,0 

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, MSEK 76,1 63,0 76,1 63,0 57,3 81,6 77,6 82,3 

Kassalikviditet, % 153 134 153 134 109 148 153 172 

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 7,8 6,7 17,2 8,9 -114,0 12,5 13,1 20,3 

Avkastning på sysselsatt kapital %  9,2 7,8 20,7 12,6 -31,5 15,8 17,4 31,6 

Rörelsemarginal, % 6,7 4,1 4,0 1,9 -9 2,7 3,1 6,5 

Soliditet, % 42 33 42 33 23 40 43 46 

Antal årsanställda, årsmedeltal  310 320 310 320 390 425 413 354 

           

Resultat per aktie 0,10 0,06 0,21 0,09 -2,15 0,34 0,34 0,55 

         

Antal aktier per 31 december 2017 60 838 912        

Genomsnittligt antal aktier 60 838 912        
 

 

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. 

 


