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Hifab Group AB (publ.) 
 

Delårsrapport för januari – september 2020 

Tredje kvartalet 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 69,3 (75,0) MSEK.  
• Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-5,8) MSEK. 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,4 (-5,7) MSEK.  
• Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.  

 

Januari – september 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 265,1 (258,4) MSEK. 
• Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (-9,5) MSEK.  
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 (-9,7) MSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,13) SEK.  

  

VD-rapport 
”Vi ser tydliga förbättringar efter en trög inledning av hösten.”  
 
Genom en snabb omställning, med kraftfulla åtgärder för att minimera negativa effekter av den pågående 
Covid-19 pandemin, har omsättningen för årets första nio månader ökat med 3%. Samtidigt har resultatet 
förbättrats jämfört med föregående år.  

Under det säsongsmässigt alltid svagare tredje kvartalet får vi dock en temporär uppbromsning. Efter 
semesterperioden möts vi av en avvaktande marknad och får en trög start när flera uppdrag får 
framflyttade startdatum. Genom en hög marknadsnärvaro ser vi en gradvis förbättrad debiteringsgrad 
under slutet av perioden samtidigt som orderstocken fylls på med flera nya uppdrag. Vi ser flera tecken på 
att marknaden åter visar framtidstro och investeringsvilja. 

Pandemins påverkan på Hifabs verksamhet har varit förhållandevis begränsad i Sverige med endast ett 
antal stoppade eller senarelagda projekt samt något högre sjukfrånvaro. Vår utlandsverksamhet har 
påverkats betydligt mer då vi huvudsakligen är verksamma i länder som stängts ner initialt och sakta 
återöppnats.  

Som en konsekvens av detta har vi anpassat verksamheten efter rådande förutsättningar genom att, i 
Sverige och Finland, snabbt agera med tillfälliga permitteringar, kostnadssänkningar samt nyttjat 
regeringens stödåtgärder i tillämpliga delar. I utlandsverksamheten, där vi normalt har en stor andel 
underkonsulter, har vi snabbt ställt om och anpassat kapaciteten till stoppade och senarelagda projekt.  
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Den pågående tillväxtsatsningen i Sverige har bromsats upp under året. I första hand prioriterar vi att 
säkerställa befintlig verksamhet samt selektiv rekrytering av nyckelpersoner. I takt med att marknaden och 
orderingången ger oss rätt förutsättningar kommer vi återuppta tillväxtsatsningen. 

Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten är i nivå med föregående år, vilket får 
ses som ett styrkebesked under rådande marknadssituation. Framöver bedömer vi det generella 
marknadsläget, på de marknader där Hifab är verksam, som god. Dock kvarstår osäkerhet om pandemins 
varaktighet och omfattning, särskilt för vår internationella verksamhet. 

Framöver är vårt fokus att stötta våra kunder och utveckla ett lönsammare Hifab. I takt med att 
marknaden ger oss rätt förutsättningar fortsätter vi att stärka vår marknadsposition i främst Sverige. 

 

Några exempel på nya uppdrag under tredje kvartalet  

Besiktningsuppdrag när Malmö får ny domstolsbyggnad 
Hösten 2022 kommer en ny domstolsbyggnad stå klar för invigning i Malmö. Byggnaden kommer att 
inrymma tingsrätt, förvaltningsrätt, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Den nya byggnaden 
omfattar ca 34 000 kvm och totalt rör det sig om 40 förhandlingssalar vilket gör byggnaden till en av 
Sveriges största domstolsbyggnader. 

Hifab är ansvarig för besiktningen och bistår med en hel besiktningsgrupp. Besiktningsuppdraget är det 
största till ytan som Hifab i Malmö har haft och projektet kommer att fortlöpa under två års tid. Hifab 
arbetar på uppdrag av Castellum och projektets entreprenör är PEAB.  
 

Bygg- och arbetsmiljösamordnare när Husumfabriken bygger ut 
Metsä Board, som äger pappersfabriken i Husum Örnsköldsvik, har under en längre tid planerat för en 
större utbyggnad av fabriken. Bland annat ska en ny turbin få plats, en sodapanna som förbränner 
överblivna kemikalier ska installeras och en ny kontrollbyggnad ska upprättas.   

Inför utbyggnaden har ett stort förberedande arbete gjorts då man har planerat och förberett alla 
anslutningar som ska göras med den befintliga fabriken. Hifab är anlitad som BAS-U i projektet för 
byggentreprenaden vilket innebär att vi agerar bygg- och arbetsmiljösamordnare. Arbetet inkluderar 
kontinuerliga avstämningar i skiftarbete, framtagande av riskanalyser och tillståndsansvarig för ”heta 
arbeten”. Arbetet görs i samarbete med Afry.  

Projektledning för styr och regler när Sergelhuset byggs om  
Mitt i Stockholm city, precis bredvid Sergels torg, ligger Sergelhuset. Fastighetsägaren, Vasakronan, har 
under flera års tid arbetat för att öppna upp och skapa mer liv och rörelse i kvarteret. Husets 
bottenvåningar öppnas upp och erbjuder nya butiks- och restaurangstråk och en bred entrétrappa byggs 
som ska bidra med nya flöden av människor runt Sergelhuset. 

Hifab är anlitad som projektledare för styr och regler och jobbar åt styrentreprenören Nordomatic. 
Arbetet syftar till att knyta ihop alla installationssystem i fastigheten, men i huvudsak för hyresgästen Ernst 
& Young. Fastighetsautomation inkluderar bland annat rör, el, kyla, ventilation, brandlarm mm. 
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Inventering åt Jernhusen möjliggör god energiuppföljning 
Jernhusen arbetar med fyra typer av fastigheter som tillsammans bidrar till ökat kollektivt resande och fler 
transporter på järnväg. Totalt äger de ca 120 depåer, terminaler och stationer i Sverige och ambitionen är 
att en inventering av samtliga fastigheters energimätare ska genomföras med start under 2020.  

Jernhusen har anlitat Hifab för att genomföra inventeringen och kartläggningen med syfte att möjliggöra 
en god energiuppföljning. En av målsättningarna med projektet är att Jernhusen ska kunna uppfylla 
strategiska hållbarhetsmål om energieffektivisering. 

I inventeringen ingår att ta fram handlingar i form av total och- huvudledningsschema för el, värme, kyla 
och vatten. Hifab bidrar med expertis för att se över Jernhusens behov av vad som ska mätas. Resultatet 
kommer sen ligga till grund för en kvalitativ energi- och vattendebitering till Jernhusens kunder. 
Inventeringen och den tekniska beskrivningen som Hifab upprättar kommer att användas som 
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör som senare ska utför mätarinstallationer.  

Generalkonsult åt Mullsjö kommun  
Centralt i Mullsjö ligger Gunnarsboskolan, en skola med elever från hela kommunen i årskurs 4 till 6. 
Skolan har fått en underkänd obligatorisk ventilationskontroll, OVK, sedan tidigare och nu ska 
kommunen utreda vilka typer av åtgärder som ska genomföras i fastigheten för att erhålla en godkänd 
OVK. 

Hifab är anlitad som generalkonsult åt Mullsjö kommun och Samhällsbyggnadsavdelningen. I första 
skedet är Hifab involverad som samordnare där vi leder en förstudie. Hifab stöttar Mullsjö kommun och 
genomför bland annat en miljöinventering, undersöker status på anläggningen och har genomgångar med 
referensgrupper med representanter från skolan. Uppdraget har vuxit från ett mindre 
byggledningsuppdrag till att idag innefatta ett generalkonsultsuppdrag. När förstudien är genomförd 
kommer Hifab upprätta ett förfrågningsunderlag.  

Göteborgs stad bygger fossilfri förskola  
Göteborgs Stad har antagit nya miljömål där CO2-utsläppen i stadens byggande ska sänkas med 50% till 
2025. Ett första konkret projekt är förskolan Hoppet, ett innovationsprojekt med målsättning att bli 
Sveriges första fossilfria byggnad. I så stor utsträckning som möjligt jobbar man med fossilfria material 
och metoder; från råvaror och transport till byggarbetsplats och drift. En stor skillnad är att förskolan i 
hög utsträckning kommer att byggas av trä, exempelvis används en stomme av limträbalkar istället för en 
stålkonstruktion. En annan skillnad är att grunden består av återvunnet glas istället för betong. Materialval 
och tekniklösningar kommer ge en minskad klimatpåverkan med upp till 70% jämfört med en likvärdig 
förskola byggd enligt mer traditionella metoder. 

Hifab är anlitad som byggledare och bevakar beställarens ambitioner och ser till att den upprättade 
tidplanen följs. Projektet genomsyras av gedigen dokumentation då syftet är att ta fram och utveckla nya 
metoder som sen ska ligga till grund för framtida byggnationer.  

Kronofogden verksamhetsanpassar huvudkontoret  
Kronofogden har sitt huvudkontor i Sundbyberg utanför Stockholm. Under det senaste året har 
myndigheten arbetat med att se över sina lokaler för ett mer verksamhetsanpassat kontor. Idag inrymmer 
lokalen kontor men även reception dit allmänheten kommer för att hantera ärenden, samt en lokal för 
auktioner.  
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Hifab är anlitade för att stötta Kronofogden med projekt- och förändringsledning. I ett första steg 
kommer bland annat en förstudie att genomföras vilket innebär en kartläggning av verksamheten med 
hjälp av intervjuer för att se över behoven. En projekt- och referensgrupp är upprättad med fokus på att 
skapa involvering och engagemang.  

Inriktningen är att myndigheten ska stanna kvar i samma lokaler men att på ett bättre sätt försöka 
verksamhetsanpassa kontoret. Projektet förväntas vara klart våren 2022.   

Övrigt under tredje kvartalet  

Påverkan av Corona 
Under kvartalet har Hifab normaliserat verksamheten utifrån de förutsättningar som råder. 

Hifab fortsätter att vidta ett flertal åtgärder för att undvika spridning, 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 selektiva rekryteringar genomförts. 

• Under kvartalet har vi haft ett större semesteruttag än tidigare år, vilket leder till en ökad 
produktionskapacitet för resterande del av året. 

• 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 kvartalet har Hifab erhållit statliga subventioner i 
Sverige om 0,9 mkr fördelat på korttidsarbete 0,8 mkr och reducerade sjuklönekostnader 0,6 mkr. 
I Finland har stöd om 0,7 mkr erhållits under kvartalet. 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. 
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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 
juli-sept 

2020 
juli-sept 

2019 
jan-sept 

2020 
jan-sept   

2019 
helår  
2019 

Nettoomsättning 69,3 75,0 265,1 258,4 357,1 

Rörelseresultat -2,0 -5,8 2,3 -9,5 -11,0 

Finansnetto -0,4 0,1 -0,9 -0,2 -1,1 

Resultat efter finansiella poster -2,4 -5,7 1,4 -9,7 -12,1 

Skatt 0,5 1,1 -0,2 1,9 1,3 

Periodens resultat -1,9 -4,6 1,2 -7,8 -10,8 

- varav           

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -1,9 -4,6 1,2 -7,8 -10,8 

 

Nettoomsättning och resultat för koncernen – i sammandrag   
Koncernens nettoomsättning var under tredje kvartalet 69,3 (75,0) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-5,8) MSEK. 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -2,4 (-5,7) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.  

Finansiell ställning 
Likvida medel, inklusive beviljade krediter uppgick per den 30 september 2020 till 27,2 (25,7) MSEK.  
De räntebärande skulderna uppgick till 22,2 (15,0) MSEK, varav leasingskuld för hyresfastigheter och bilar 
utgör 21,2 MSEK och skulder till kreditinstitut 1,0 MSEK. Vid kvartalets slut uppgick de  
räntebärande nettotillgångarna i koncernen till -20,0 (-14,3) MSEK. Soliditeten uppgår till 36,5 (38,8) %. 
Koncernens egna kapital är 60,8 (62,7) MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under januari-
september 2020 till 1,7 (-8,3) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -8,1 (-6,4) MSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till -0,2 (-0,4) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -6,6 (-17,0) MSEK, där amortering av banklån gjorts med 
2,0 (3,0) MSEK och amortering av leasingskuld med 4,9 MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under juli-
september 2020 till -2,8 (-5,3) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -5,0 (-13,1) MSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till 0,0 (0,0) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -1,5 (-3,4) MSEK där amortering av banklån gjorts med 
0,0 (1,0) MSEK och amortering av leasingskuld med 2,0 MSEK 

Medarbetare  
Medelantalet årsanställda i Hifabkoncernen var 291 (286) under perioden. Medelantalet årsanställda har 
ökat med 7 personer i den svenska verksamheten och minskat med 2 personer i den utländska 
verksamheten jämfört med motsvarande period förra året.  
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Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner 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 januari-september till 0,0 (0,0) MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster blev -0,3 (-0,5). Likvida medel uppgick till 0,0 (0,0) MSEK per den 
30 september 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. Beträffande Covid-19, finns det beskrivet i denna rapport samt i årsredovisningen. I övrigt har inga 
väsentliga förändringar inträffat som föranleder en ändring av dessa beskrivningar. 
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Övrig information 

Kommande rapporttillfällen: 

• Bokslutskommuniké för 2020: 24 februari 2021 
• Årsredovisning distribueras: 5 april 2021 
• Delårsrapport Q1-2021: 28 april 2021 
• Årsstämma: 11 maj 2021 
• Delårsrapport Q2-2021: 20 juli 2021 
• Delårsrapport Q3-2021: 25 oktober 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 4 november 2020 kl. 08.15 CET. 
 
Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.  
Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se  
 
Stockholm den 4 november 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 
juli-sept 

2020 
juli-sept 

2019 
jan-sept 

2020 
jan-sept 

2019 
helår  
2019 

        
Rörelsens intäkter        
Intäkter 67,7 74,9 261,6 257,2 355,7 

Övriga rörelseintäkter 1,6 0,1 3,5 1,2 1,4 

Summa 69,3 75,0 265,1 258,4 357,1 
        

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader -26,2 -30,0 -99,2 -104,2 -141,0 

Personalkostnader -42,7 -48,2 -155,2 -156,5 -216,5 

Avskrivningar -2,4 -2,6 -8,4 -7,2 -10,7 

Summa -71,3 -80,8 -262,8 -267,9 -368,1 
        

Rörelseresultat -2,0 -5,8 2,3 -9,5 -11,0 
        

Finansiella poster -0,4 0,1 -0,9 -0,2 -1,1 

Resultat efter finansiella poster -2,4 -5,7 1,4 -9,7 -12,1 
        

Skatt på periodens resultat 0,5 1,1 -0,2 1,9 1,3 

Periodens resultat -1,9 -4,6 1,2 -7,8 -10,8 

        
Summa periodens resultat hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare -1,9 -4,6 1,2 -7,8 -10,8 

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

 -1,9 -4,6 1,2 -7,8 -10,8 

Totalresultat        
Periodens resultat -1,9 -4,6 1,2 -7,8 9,3 

Komponenter som kommer att omklassificeras vid 
årets resultat:           

Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Summa komponenter som kommer att 
omklassificeras vid periodens resultat 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
Summa totalresultat för perioden -1,9 -4,5 1,2 -7,7 -10,8 

        
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare i sin helhet: -1,9 -4,5 1,2 -7,7 -10,8 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag – koncernen 

MSEK 
jan sept 

2020 
jan-sept  

2019 
helår  
2019 

Anläggningstillgångar     

Goodwill 16,0 16,3 16,0 

Övriga immateriella anläggningstillgångar - - 0,3 

Materiella anläggningstillgångar 0,9 0,5 0,6 

Nyttjanderättstillgångar 21,7 11,9 25,6 

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

Summa Anläggningstillgångar 38,7 29,9 43,7 
        
Övriga långfristiga fordringar     

Uppskjuten skattefordran 8,5 8,7 8,3 

Summa långfristiga fordringar 8,5 8,7 8,3 

Totala anläggningstillgångar 47,2 38,6 52,0 
     

Omsättningstillgångar     

Pågående uppdrag, ej fakturerat 39,1 41,5 28,1 

Kundfordringar 61,0 60,2 66,7 

Övriga fordringar 11,5 13,4 7,1 

Förbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,7 7,1 6,3 

Kassa och Bank 2,2 0,7 15,4 

Summa Omsättningstillgångar 119,5 122,9 123,6 

Totala tillgångar 166,7 161,5 175,6 
     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 60,8 62,7 59,6 

Långfristiga skulder     
Långfristiga räntebärande skulder - 2,0 - 

Avsättning pensioner 0,2 0,2 0,2 

Långfristiga leasingskulder 12,3 4,6 16,2 

Summa Långfristiga skulder 12,5 6,8 16,4 
     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 29,3 37,6 33,1 

Övriga kortfristiga skulder 21,9 16,9 25,8 

Skulder till kreditinstitut 1,0 1,0 2,7 

Kortfristiga leasingskulder 8,9 7,4 9,8 

Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 32,3 29,1 28,2 

Summa kortfristiga skulder 93,4 92,0 99,6 

Summa skulder och eget kapital 166,7 161,5 175,6 
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Rapport över kassaflöde i sammandrag – koncernen 
 

MSEK 
juli-sept 

2020 
juli-sept 

2019 
jan-sept 

2020 
jan-sept  

2019 
helår  
2019 

Den löpande verksamheten           

Kassaflöde från rörelsen -2,8 -5,3 1,7 -8,3 -0,3 

Förändringar i rörelsekapital -5,0 -13,1 -8,1 -6,4 4,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,8 -18,4 -6,4 -14,7 3,9 
        

Investeringsverksamheten        

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

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

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

Kassaflöde före finansiering -7,8 -18,4 -6,6 -15,1 3,4 
        

Finansieringsverksamheten        

Utnyttjad checkkredit dotterbolag 0,5  - 0,3  -  - 

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

Amortering av leasingskuld -2,0 -2,4 -4,9 -6,7 -10,2 

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,5 -3,4 -6,6 -17,0 -20,8 
            

Periodens kassaflöde -9,3 -21,8 -13,2 -32,1 -17,4 
        

Likvida medel vid periodens början 11,5 22,5 15,4 32,8 32,8 

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

Likvida medel vid periodens slut 2,2 0,7 2,2 0,7 15,4 
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Rapport över förändringar i eget kapital 

kSEK 
Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Omräk-
nings  
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       1 185 1 185 
              

-     1 185 
Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter   87   87   87 
                

Summa totalresultat för året     87 1 185 1 272 
              

-     1 272 

Lämnad utdelning       - -   - 

Utgående balans per 30 september 2020 6 084 51 301 906 2 561 60 852 44 60 896 
 
 
 
  



Hifab Group AB (publ.)   

 

Organisationsnr 556394–1987   

 
 
 

 
 
Delårsrapport januari – september 2020 | Hifab Group AB 13 (15) 
 

Moderbolagets nettoomsättning och resultaträkning i sammandrag 
 

MSEK juli-sept 
2020 

juli-sept 
2019 

jan-sept 
2020 

jan-sept 
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 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 

        

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

Koncernbidrag - - - - -7,8 

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

Periodens resultat -0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -12,0 

 
Periodens resultat för moderbolaget överensstämmer med totalresultatet.   
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK 
jan-sept  

2020 
jan-sept  

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 11,4 10,3 

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

Summa omsättningstillgångar 0,6 11,4 10,3 

Totala tillgångar 169,0 183,4 178,8 

     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital 149,3 161,2 149,6 

     
Långfristig skuld kreditinstitut - 2,0 - 

Långfristiga skulder, koncernföretag 19,7 19,2 19,4 

Summa långfristiga skulder 19,7 21,2 19,4 

     
Kortfristiga skulder kreditinstitut 0,0 1,0 2,0 

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

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

Summa kortfristiga skulder 0,0 1,0 9,8 

Summa eget kapital och skulder 169,0 183,4 178,8 

 

 
  



Hifab Group AB (publ.)   

 

Organisationsnr 556394–1987   

 
 
 

 
 
Delårsrapport januari – september 2020 | Hifab Group AB 15 (15) 
 

Koncernens nyckeltal  
 

  

juli-sept 
2020 

juli-sept 
2019 

jan-sept 
2020 

jan-sept 
2019 

12 
månader 
rullande 

helår   
2019 

helår 
2018 

helår 
2017 

helår 
2016 

helår 
2015 

Omsättning, MSEK 69 75 265 75 364 357 403 445 475 444 

Rörelseresultat, MSEK -2,0 -5,8 2,3 -5,8 0,8 -11,0 13,2 17,8 8,8 -40,0 
Resultat efter finansiella poster, 
MSEK -2,4 -5,7 1,4 -5,7 -1,0 -12,1 13,2 -12,1 7,6 -75,3 
Eget kapital, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, MSEK 60,8 62,7 60,8 62,7 60,8 59,6 77,6 62,7 63,0 57,3 

Kassalikviditet, % 128 134 128 134 128 124 146 153 134 109 
Avkastning på eget kapital efter 
skatt, % -3,1 -7,2 2,0 -7,2 -3,0 -18,2 12,2 17,2 8,9 -114,0 

Avkastning på sysselsatt kapital %  -2,8 -6,9 3,2 -6,9 1,1 -16,4 16,1 20,7 12,6 -31,5 

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

Soliditet, % * 36,5 38,8 36,5 38,8 33,9 33,9 45,4 42,0 33,0 23,0 

Antal årsanställda, årsmedeltal 291 286 291 286 291 286 295 310 320 390 
             

Resultat per aktie -0,03 -0,08 0,02 -0,08 -0,03 -0,18 0,15 0,21 0,09 -2,15 

Resultat per aktie, efter utspädning -0,03 -0,08 0,02 -0,08 -0,03 -0,18 0,15 0,21 0,09 -2,15 
           

Antal aktier vid periodens slut 60 838 912 60 838 912 60 838 912 60 838 912       
Antal aktier efter utspädning 60 838 912 60 838 912 60 838 912 60 838 912       
Genomsnittligt antal aktier 60 838 912 60 838 912 60 838 912 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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