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Hifab i korthet
Hifab är Sveriges främsta projektledningsföretag, med vision att leda byggandet av morgondagens 
hållbara samhälle. Här finns specialistkompetens inom projektledning med tillhörande konsulttjänster 
för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar.

Oberoende av projektörer, leverantörer och entreprenörer deltar vi i projekt från ett tidigt skede 
och bidrar aktivt till våra kunders framgång. Affärsmässigt, engagerat och samverkande. Med en 
nationell närvaro har vi möjligheten att följa alla projekts utveckling, över hela landet.

Våra medarbetare besitter expertis för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. Från att 
planera till att leda. Tillsammans delar vi kunskap med varandra, för att återanvända våra tidigare 
erfarenheter och framgångsrika lösningar. Internationellt erbjuder Hifab projektledning till bilaterala 
och multilaterala biståndsorgan, med uppdrag i ett tiotal länder runt om i världen.

VÅ R A  KO M P E T E N S E R  O C H  T J Ä N S T E R

Anläggning Besiktning Byggekonomi  
& kalkyl

Byggnader

Energi Industri & processteknik Installation Internationell

Kulturmiljö

Kulturmiljö

Lokalutveckling

Lokalutveckling

Miljö & hållbarhet

Miljö & hållbarhet

1. VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden är vår kompass som leder oss genom vårt dagliga arbete. 
Affärsmässighet, Engagemang, Samverkan

2. VÅR VISION

Hifab leder byggandet av morgondagens hållbara samhälle. 

3. ETT LÅNGSIKTIGT HIFAB

Vår ambition är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av det hållbara samhället. 
Vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål genom att bedriva verksamheten 
ansvarsfullt. På Hifab ansvarar alla medarbetare för sina egna affärsrelationer 
och för att följa lagar, frivilliga överenskommelser och vår egen uppförandekod.

D E T  H Ä R  U T M Ä R K E R  O S S :
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Året i korthet
 Förbättrad lönsamhet med bibehållen omsättning

– Nettoomsättningen uppgick till 354,2 (355,7) MSEK.
– Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 6,1 (-11,0) MSEK. 
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,5 (-12,1) MSEK. 
– Kassaflödet från verksamheten uppgick till 8,7 (3,9) MSEK. 
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (-0,18) SEK.   

 Orderstocken i den svenska och internationella verksamheten är i nivå med före-
gående år, vilket får ses som ett styrkebesked under rådande marknadssituation

 I samband med Covid-19-pandemins utbrott i början av 2020 har Hifab 
lyckats anpassa verksamheten väl utifrån de nya förutsättningarna som råder. 
Hifabs medarbetare har minskat sitt resande radikalt, en majoritet av alla 
möten genomförs via digitala plattformar och vi fortsätter att upprätthålla god 
kunddialog. Hifab har under 2020 vidtagit ett flertal åtgärder för att undvika 
spridning, skydda medarbetare och kunder samt för att dämpa de negativa 
effekterna som kan uppstå för Hifab. Bland annat har följande åtgärder införts:
– 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 genomförts digitalt. 

– Kostnadsbesparingar (temporära anställningsstopp, investeringsstopp, rese-
restriktioner). Under året har Hifab gått från temporärt anställningsstopp till 
att genomföra selektiva rekryteringar när det behövts.

 Under 2020 har Hifabs koncernledning fått tillskott av en ny medlem; Robert 
Johansson som är ny ekonomichef. I början av 2021 har Jonas Thimberg axlat 
rollen som Marknadsområdeschef Syd.
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Hifabs 
nyckeltal

Hifabs medarbetare Koncernen: 
Medelantal årsanställda i koncernen 294 (286)

Fördelning mellan kvinnor  
och män i koncernen

32 % kvinnor
68 % män

Hifabs medarbetare Sverige: 
Medelantal årsanställda i Sverige 226 (222)

Fördelning mellan kvinnor  
och män i Sverige

35 % kvinnor
65 % män

Medelålder i Sverige 45 år (45 år)

Fem år i sammandrag för Hifabkoncernen

2016 2017 2018 2019 2020

Resultaträkning, kSEK

Intäkter 474 940 444 095 401 710 355 698 354 228

Rörelseresultat 8 832 17 829 13 199 -11 018 6 027

Resultat efter finansiella poster 7 566 17 249 13 243 -12 157 4 440

Skatter -2 006 -4 208 -3 964 1 359 -983

Årets resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 560 13 041 9 279 -10 798 3 457

Balansräkning, kSEK

Anläggningstillgångar 34 842 30 323 24 649 51 972 44 199

Omsättningstillgångar 155 167 149 855 146 352 123 616 114 233

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 62 965 76 111 77 648 59 580 62 868

Innehav utan bestämmande inflytande 44 44 44 44 44

Långfristiga skulder 10 657 6 373 2 183 16 352 11 114

Kortfristiga skulder 116 343 97 650 91 126 99 612 84 406

Balansomslutning 190 009 180 178 171 001 175 588 158 432

Resultat per aktie (SEK)          0,09           0,21 0,15 -0,18 0,06
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VD har 
ordet
Snabb anpassning till nya förutsättningar 
Vi lämnar ett utmanande år bakom oss, ett år som präglats 
av Covid-19-pandemins påverkan på vår verksamhet och 
samhället i stort. Under inledningen av pandemin genomför-
des en snabb omställning i syfte att begränsa smittspridningen 
och säkerställa lönsamheten i en hastigt förändrad mark-
nads- och samhällssituation. I första hand har vi genomfört 
förebyggande åtgärder för att begränsa negativa effekter på 
verksamheten samt fokuserat på att fullfölja våra projektå-
taganden och stötta våra kunder. Vi har haft ett stort fokus på 
kassaflöde, initierat kortsiktiga och långsiktiga besparingar, 
nyttjat regeringens stödåtgärder i tillämpliga delar samt haft 
en aktiv marknadsbearbetning och nära kunddialog. Vi har 
även haft stor nytta av de senaste årens IT-satsningar som 
har lett till ett mer digitalt och mobilt Hifab. Många av våra 
medarbetare har jobbat hemifrån med digitala lösningar för 
effektiv kommunikation och projektstöd. 

Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder, medarbetare och 
samarbetspartners för ett fantastiskt engagemang och stora 
ansträngningar med att hitta nya lösningar och arbetssätt för 
att ta kontroll över situationen.

Förbättrad lönsamhet med bibehållen 
omsättning
Under året har vi förbättrat lönsamheten och bibehållit 
omsättningen, jämfört med föregående år, trots ett utmanande 
år. Omsättningen för den svenska verksamheten ökade med 
7% samtidigt som utlandsverksamheten minskade med 29%, 
jämfört med föregående år. Pandemins påverkan på Hifabs 
verksamhet har varit förhållandevis begränsad i Sverige med 
endast några stoppade eller senarelagda projekt samt något 
högre sjukfrånvaro. Vår utlandsverksamhet har påverkats 
betydligt mer då vi huvudsakligen är verksamma i länder 
som i början av 2020 nästan helt stängdes ner. Tack vare 
att vi har en stor andel underkonsulter och projektanställda 
i utlandsverksamheten lyckades vi snabbt ställa om och har 
anpassat kapaciteten till en betydligt mindre projektverksam-
het. Under slutet av året ser vi dock en klar omsättningsökning 
för utland, vilket är resultat av att länderna börjar återöppnas, 
förutsättningar förbättras och att projekten kan återupptas på 
bredare front.

Uppbromsad tillväxtsatsning 
Förra årets omfattande tillväxtssatsning i Sverige har bromsats 
upp under året som en säkerhetsåtgärd i en osäker tid. I första 

hand har vi prioriterat att säkerställa befintlig verksamhet samt 
selektiv rekrytering av nyckelpersoner. Personalomsättningen 
har fortsatt att minska under året vilket gjort att vi har behållit 
numerären trots minskad rekrytering. I takt med att markna-
den och orderingången ger oss rätt förutsättningar kommer vi 
återuppta tillväxtsatsningen för att stärka vår marknadsposi-
tion i främst Sverige.

Hög marknadsnärvaro och bibehållen 
orderstock 
Marknaden där vi är verksamma har generellt varit god under 
året med viss avvaktan efter semestern och under senhösten 
då smittspridningen tog fart igen. Genom en hög mark-
nadsnärvaro och tät dialog med befintliga och nya kunder 
har vi haft en bra orderingång. När vi summerar året är 
orderstocken i den svenska och internationella verksamheten 
i nivå med föregående år, vilket får ses som ett styrkebesked i 
rådande marknadssituation.

En ljusnande framtid 
Även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi så ser vi 
ljust på framtiden. Med gemensamma krafter och tillgång 
till vaccin är vår bedömning att marknadsläget stabiliseras 
och förbättras under främst andra halvåret 2021. Stödpaket 
från regeringen förväntas driva investeringar kopplade till 
ett uppdämt behov av att fortsätta utveckla vårt samhälle. 
Denna utveckling kommer även drivas på av megatrender så 
som urbanisering, globalisering och digitalisering. Behovet av 
kvalificerade projektledningstjänster för att leda detta arbete 
bedöms som stort. Här har Hifab en viktig roll som samhälls-
byggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, 
både i krislägen och i den fortsatta samhällsutvecklingen.

Vi ser med tillförsikt fram mot ett nytt spännande 2021. Min 
övertygelse kvarstår om att vi kommer gå stärkta ur denna 
samhällskris. Vårt fokus är att stötta våra kunder och fortsätta 
utvecklingen av Hifab – i vår strävan att nå vår vision om att 
leda byggandet av morgondagens hållbara samhälle.

Patrik Schelin, VD, Hifab Group AB
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Aktiekapitalets utveckling
Hifab Groups aktiekapital har sedan 1998 utvecklats enligt följande:

Hifab Group-aktien
Aktien 
Aktien handlas på First North. Aktiekapitalet uppgår 
till 6 083 892 SEK fördelat på 60 838 912 aktier. 
Aktiernas kvotvärde är 0,10 SEK.

En A-aktie är berättigad till tio röster och en 
B-aktie är berättigad till en röst. A-aktie kan efter 
anmälan till bolagets styrelse omvandlas till B-aktie. 
Fördelningen mellan A-aktier och B-aktier framgår 
nedan:

Aktieslag Antal aktier % av kapital % av röster

Serie A 1 562 666 2,6 20,9

Serie B 59 276 246 97,4 79,1

Ägarstruktur
De fem största ägarna svarade den 30 december 
2020 tillsammans för 77,03 procent (74,53) av kapi-
talet och 81,34 procent (79,31) av rösterna. 

Det utländska ägandet uppgick till 0,27 procent 
(0,29) av antalet aktier och 0,22 procent (0,23) av 
rösterna.

Ägarstruktur och de tio största ägarna per sista 
december 2020 framgår av tabell på sidan 9.

Utdelning 
Styrelsen har föreslagit årsstämman att ingen utdel-
ning lämnas för verksamhetsåret 2020. 

Börskursens utveckling

0

1

2

3

4

20202019201820172016

SEK

År Transaktion Aktiekapital Antal aktier

1998 Riktad nyemission 704 000 7 040 000

1999 Riktad nyemission 719 000 7 190 000

1999 Utnyttjande av teckningsoptioner 779 000 7 790 000

2000 Riktad nyemission 799 146 7 991 456

2000 Riktad nyemission 927 146 9 271 456

2007 Riktad nyemission 1 011 946 10 119 456

2008 Riktad nyemission hänfört till omvänt förvärv 3 034 259 30 342 596

2009 Riktad nyemission hänfört till omvänt förvärv 3 041 946 30 419 456

2016 Företrädesemission 3 041 946 30 419 456

2016 Registerat antal aktier per 31 december 2016 6 083 892 60 838 912
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Aktieägare enligt Euroclear Sweden AB 2020-12-30 Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)

AB Traction 924 000 31 820 000 53,82 54,82

Niras AB 0 5 748 339 9,45 7,67

Niveau Holding AB 638 666 3 430 000 6,69 13,11

Zirkona AB 0 2 876 372 4,73 3,84

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 1 421 876 2,34 1,9

Esilentio AB 0 900 000 1,48 1,2

Langermo, Astrid 0 757 156 1,24 1,01

Blixt, Thomas 0 740 000 1,22 0,99

Carlsson, Bo Erik 0 665 000 1,09 0,89

Nordqvist, Anders 0 643 800 1,06 0,86

Summa de 10 största ägarna - innehavsmässigt 1 562 666 49 002 543 83,12 86,29

Summa övriga ägare 10 273 703 16,88 13,71

Summa 2020-12-30 1 562 666 59 276 246 100,00 100,00

Större aktieägare

Aktieägare enligt Euroclear Sweden AB 2020-12-30 Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)

1 – 500 697 0 136 387 0,22% 0,18%

501 – 1 000 200 0 176 411 0,29% 0,24%

1 001 – 2 000 151 0 257 192 0,42% 0,34%

2 001 – 5 000 164 0 593 714 0,98% 0,79%

5 001 – 10 000 73 0 575 059 0,95% 0,77%

10 001 – 20 000 48 0 745 899 1,23% 1,00%

20 001 – 50 000 37 0 1 178 232 1,94% 1,57%

50 001 – 100 000 17 0 1 197 984 1,97% 1,60%

100 001 – 500 000 21 0 4 289 947 7,05% 5,73%

500 001 – 1 000 000 7 0 4 828 834 7,94% 6,45%

1 000 001 – 5 000 000 3 638 666 7 728 248 13,75% 18,84%

5 000 001 – 10 000 000 1 0 5 748 339 9,45% 7,67%

10 000 001 – 1 924 000 31 820 000 53,82% 54,82%

Totalt 1 420 1 562 666 59 276 246 100% 100%

Ägarstruktur

Data per aktie före och efter utspädning

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Genomsnittligt antal aktier 60 838 912 60 838 912 60 838 912 60 838 912 58 303 957 30 419 456 30 419 456 30 419 456

Antal aktier vid årets slut 60 838 912 60 838 912 60 838 912 60 838 912 60 838 912 30 419 456 30 419 456 30 419 456

Resultat per aktie, hänförligt till 
moderbolagets ägare, kr 0,06 -0,18 0,15 0,21 0,09 -2,15 0,34 0,34

Netto kassaflöde per aktie, kr 0,00 -0,29 -0,01 0,05 -0,64 0,67 0,17 -0,46

Eget kapital per aktie, kr 1,03 0,98 1,28 1,25 1,03 1,89 2,68 2,55

Utdelning per aktie enligt  
 styrelsens förslag, kr 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,40 0,20

Börskurs vid räkenskapsårets 
slut, kr 3,10 2,42 2,38 3,03 3,13 2,30 6,10 7,90
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Förvaltningsberättelse 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Hifab Group 
AB (publ), 556394-1987, med säte i Stockholm, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Ägarförhållanden 
Hifab Group AB är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market. Vid utgången av 2020 hade Hifab 
Group AB 1 420 (1 529) aktieägare enligt den offi-
ciella aktieboken från Euroclear Sweden AB. För en 
utförligare beskrivning av Hifab Group AB:s ägarför-
hållanden hänvisas till avsnittet ”Hifab Group-aktien”, 
sid 8–9. 

Verksamhet 
Bror Hultström, såg att byggbranschen saknade obe-
roende rådgivare, så 1947 startade han därför Hifab, 
och blev därmed landets första oberoende byggpro-
jektledare och byggherreombud. Brors framgångar 
och tankar är fortfarande en viktig grund pelare för 
Hifabs affärsverksamhet.

Hifab leder projekt och processer mot uppsatta 
mål och bidrar aktivt till våra kunders framgång. Vi 
erbjuder tjänster för projektledning och strategisk 
rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. 
Hifab är även en ledande aktör i Sverige både när 
det gäller rådgivning och ledning av miljöprojekt.

Internationellt erbjuder vi projektledning till offent-
liga och privata kunder, med uppdrag i ett knappt 
tiotal länder runt om i världen. 

Våra medarbetare har den kompetens som krävs 
för att planera och leda alla typer av bygg- och 
anläggningsprojekt. Alla medarbetare har tillgång till 
vår samlade kompetens genom interna nätverk och 
IT-stöd. Våra kunder finns över hela landet och anlitar 
oss som specialister eller för hela projektlednings-
organisationer. Vår värdegrund bygger på de 
tre värdeorden affärsmässighet, samverkan och 
engagemang. Hela vår verksamhet går hand i hand 
med ansvarstagande. Vi har därför valt att ansluta oss 
till FN:s initiativ Global Compact.

Organisation 2020
Hifabs verksamhet bedrivs i ett segment då all verk-
samhet är projektledning och enbart har geografisk 
spridning. Moderföretaget i koncernen är Hifab 
Group AB. Koncerngemensamma funktioner såsom 
ekonomi, HR, administration, information och mark-
nadskommunikation m.m. sköts av dotterföretaget, 
HifabGruppen AB.

Hifab Group AB har en rörelsedrivande dotter-
koncern. Bygg- och anläggningssektorn svarar 
för den största delen av koncernens omsättning. 
Internationella utvecklingsprojekt världen över är 
sedan mer än 40 år en viktig del av Hifabs verk-
samhet. Rörelsedrivande dotterbolag i koncernen är:  

  HifabGruppen som handhar koncerngemen-
samma supportfunktioner.

  Hifab AB, som bedriver projektledning i bygg-, 
anläggnings- och miljöprojekt i Sverige.

  Hifab DU Teknik AB som är verksam inom 
processteknik.

  Hifab International AB handhar, tillsammans med 
det finska bolaget Hifab Oy, de utlandsbaserade 
projekten.

Vision
Hifab leder byggandet av morgondagens hållbara 
samhälle. 

Övergripande mål
Koncernens övergripande finansiella mål är att nå 
en vinstmarginal (definieras som rörelsemarginal, se 
definition sid 14) på 7% av omsättningen över en kon-
junkturcykel. Under 2020 har vi navigerat genom ett 
turbulent år och genomfört flera åtgärder för att både 
på kort och lång sikt säkra vår konkurrenskraft samt 
att öka vår effektivitet, med stöd av Hifabs långsiktiga 
strategiplan. Hifab strävar efter att säkerställa vår 
position som marknadens främsta projektledningsföre-
tag, våra kunders- och medarbetares förstahandsval. 
Marginalen var 2020 2% (-3%). Varje bolag och 
avdelning har sina egna individuella resultatmål som 
kombineras med tydliga mål inom marknad, miljö, 
kvalitet och personal utveckling.

I rapporten över finansiell ställning framgår kon-
cernens skulder och eget kapital, som fördelar sig på 
kortfristiga skulder 84,4 MSEK, långfristiga skulder 
11,1 MSEK och eget kapital 62,9 MSEK. I rapporten 
över förändringar i eget kapital finns en specifikation 
av de olika komponenterna som ingår, sid 18.

Våra värderingar
Engagemang – samverkan – affärsmässighet,
Hifab är en decentraliserad organisation med stort 
mått av frihet under ansvar där koncernens vär-
deringar fungerar som ett rättesnöre. Det ger den 
enskilde medarbetaren möjlighet att själv agera, vilket 
våra kunder upplever genom att vi har möjlighet att 
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snabbt kunna lösa kundens behov. Ett stort arbete 
läggs på att sprida Hifabs värderingar och få en ”vi”-
känsla inom koncernen. 

Marknad
Hifab är en av de främsta leverantörerna av projekt- 
och byggledningstjänster på den svenska markna-
den. Från 12 kontor levererar vi tjänster till kunder 
över hela Sverige. Fördelningen mellan offentliga 
och privata kunder är jämn. Vårt fokus ligger på att 
bibehålla en balanserad kundmix och att öka andelen 
uppdrag där vi kan erbjuda hela projektledningsorga-
nisationer.

Marknaden för Hifabs tjänster är överlag god. Den 
svenska marknaden är fortsatt stark inom anläggning 
och vi såg en viss återhämtning inom den privata 
bostadssektorn medan lokaler drabbats hårdast av 
pandemin. Övriga marknader där Hifab är verk-
samma, framförallt i delar av Asien och Afrika, bedö-
mer vi som fortsatt stabila, dock med undantaget att 
de kortsiktigt påverkats av nedstängningar av länder. 

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret 
Tillväxtsatsningen som sjösattes under 2019 fortsatte 
under 2020, och då främst i början av året med 
rekryteringar och stark orderingång. I samband med 
Covid-19-pandemins utbrott 2020 har Hifab lyckats 
anpassa verksamheten väl utifrån de nya förutsätt-
ningarna som råder och vi har under året fortsatt att 
upprätthålla god kunddialog. 

Hifab vidtog under året ett flertal åtgärder för att 
undvika spridning, skydda medarbetare och kunder 
samt för att dämpa de negativa effekterna som kan 
uppstå för Hifab. Bland annat har följande åtgärder 
införts:

  Infört strikta bestämmelser vad gäller resor, 
social distansering samt i övrigt följt myndig-
heternas rekommendationer. Anställda har i 
möjligaste mån arbetat på distans och möten har 
genomförts digitalt.

  Kostnadsbesparingar (temporära anställnings-
stopp, investeringsstopp, reserestriktioner). Under 
året har Hifab gått från temporärt anställnings-
stopp till att genomföra selektiva rekryteringar 
när det behövts.

  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 expone-
ring mot branscher som drabbats särskilt hårt av 
Covid-19.

I samband med årsstämman utsågs Mikael Sjölund till 
ny styrelseledamot.

Under 2020 har Hifabs koncernledning fått tillskott 
av en ny medlem, Robert Johansson, ny ekonomichef.  

Koncernens intäkter och resultat
Koncernens intäkter uppgick till 360 (357) MSEK. 
Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 6,0 
(-11,0) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev 
4,4 (-12,1) MSEK. Resultatet per aktie blev 0,06 
(-0,18) SEK. Se not 21.

Tillväxtsatsningen som startades under 2019 har, 
trots ett utmanande år, lämnat avtryck under 2020. 
Den svenska verksamheten har under året haft en 
tillväxt som uppgick till 7,0% tack vare fler antal 
anställda och en förbättrad debitering, främst i början 
av året. Utlandsverksamheten har drabbats hårdare 
av Covid-19-pandemin och har under året haft en 
negativ tillväxt om 28,7%.

Jämfört med föregående år har koncernens rörel-
sekostnader (exklusive personalkostnader) minskat 
med drygt 4 MSEK. Denna minskning är dels driven 
av minskade resekostnader, dels av en substantiell 
minskad reservation av osäkra kundfordringar.

Under året har antal anställda i koncernen ökat 
något, med 8 personer till 294 personer. Trots detta ser 
vi en minskning av personalkostnader om 10 MSEK. 
Bakgrunden till detta är statliga subventioner (reduce-
rade sociala avgifter) i samband med Covid-19, reduce-
rade kostnader för utbildning och sociala aktiviteter samt 
rekrytering av junior administrativ personal till ett projekt 
i utlandet. I och med att personalomsättningen fortsätter 
att minska, kan också kostnaderna för rekrytering samt 
kostnaden för att introducera ny personal hållas nere 
och det bidrar till de lägre personalkostnaderna.

Koncernens omsättning minskade något under året 
vilket härrör till den negativa tillväxten i den utländska 
verksamheten. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Tillgängliga likvida medel, inklusive beviljade krediter 
och efter avdrag för ställda garantier, uppgick per 
den 31 december 2020 till 32,9 (30,3) MSEK. De 
ränte bärande skulderna uppgick till 19,9 (28,7) MSEK, 
varav 18,9 (26,0) MSEK avser leasingskulder och vid 
årets slut uppgick de räntebärande nettotillgångarna i 
koncernen till -4,8 (-13,3) MSEK. 

Soliditeten var 40 (34) %. Koncernens egna kapital 
inklusive innehav utan bestämmande inflytande upp-
gick till 62,9 (59,6) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet uppgick ackumulerat 
till 11,2 (-0,3) MSEK. Förändringar i rörelsekapitalet 
uppgick till -2,5 (4,2) MSEK. Kassaflödet från investe-
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ringsverksamheten har under perioden netto uppgått 
till -0,3 (-0,5) MSEK. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten blev -8,7 (-20,8) MSEK där löpande 
amortering gjorts med 1,6 (4,0) MSEK och amortering 
av leasingsskuld gjorts med 7,1 (10,2) MSEK.

Moderbolagets kassaflöde, från den löpande 
verksamheten uppgick till -0,5 (-0,6) MSEK och 
förändringar i rörelsekapitalet till 0,0 (0,0) MSEK. 
Investeringsverksamheten har uppgått till 0 (0) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev 0,5 
(0,6) MSEK där amortering varit 2,0 MSEK.

Konsultrörelsen 
Konsultrörelsen innefattar all rörelse. Hifab AB, 
erbjuder kvalificerade projektledningstjänster inom 
bygg-, anläggnings-, miljö-, energi- och fastighets-
sektorn samt processteknik med målet att optimera 
lönsamheten i kundens verksamhet.

Hifab AB är tillsammans med sitt helägda dotter-
bolag Hifab DU Teknik representerad i Sverige med 
12 kontor. Verksamheten omsatte 313 (297) MSEK, 
med ett rörelseresultat före avskrivningar om 7,7 (-9,5) 
MSEK. Medelantalet årsanställda var 209 (195).

Hifab International AB, tillsammans med Hifab Oy, 
Finland, erbjuder kvalificerade projektledningstjänster 
inom internationella utvecklingsprojekt som främst 
finansieras genom internationella utvecklingsbanker 
och biståndsorgan. Verksamheten omsatte 43 (61) 
MSEK och redovisade ett rörelseresultat före avskriv-
ningar om -2,1 (-2,8) MSEK. Medelantalet årsan-
ställda i Sverige och utomlands uppgick till 71 (67).

Medelantal anställda i koncernen 2020 uppgick vid 
årsskiftet till 294 (286). Med kompetent och konkurrens-
kraftig personal som den viktigaste resursen i koncernen 
är målet att växa verksamheten i Sverige genom att öka 
vår rekrytering och fortlöpande utveckla kompetenser.

Moderbolaget
Moderbolaget har 100 % ägande i ett antal bolag i kon-
cernen. Inga anställda har funnits i bolaget under 2020. 

Hållbarhet, miljö och kvalitet
I Hifabs verksamhet är vår Uppförandekod ett 
centralt dokument. Uppförandekoden är baserad på 
Global Compact, där Hifab sedan 2016 är under-
tecknande medlem, och den omfattar principer om 
miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och 
antikorruption. Vår uppförandekod innehåller även 
vår antikorruptionspolicy som biläggs våra avtal med 
samarbetspartners. Global Compact rapporteras 
årligen och synkroniseras med vårt GRI-arbete.

Hifab är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 
miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vårt webbase-
rade, integrerade verksamhetssystem omfattar även 

de krav som ställs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Våra kvali-
tets- och miljömål utgår alltid från ett hållbarhetsper-
spektiv där vi lägger tyngdpunkten kring effektivitet, 
resurshushållning och kundnytta. 

Under 2020 har vi fortsatt att fokusera på affärs-
etik, en av Hifabs prioriterade hållbarhetsfrågor. 
Under det gångna året har vi lanserat det antikorrup-
tionsprogram kallat Integrity & Compliance Program 
(ICP) som vi tog fram 2019. Samtliga medarbetare är 
också i färd med att genomföra utbildningar i affärs-
etik, antikorruption och compliance (regelefterlevnad). 
Utöver det har vi fortsatt med vår utbildningsverk-
samhet Hifab Pro och förtydligat målinriktning samt 
genomfört ett omfattande chefsutvecklingsprogram för 
att stärka vår företagskultur. För mer information se 
separat bilaga för Hållbarhetsredovisning 2020 på 
www.hifab.se.

Styrelsearbetet under 2020
Styrelsen i Hifab Group AB valdes i maj 2020 och 
har bestått av fem ledamöter. Till ordförande omval-
des Karin Annerwall Parö, till ny ledamot valdes 
Mikael Sjölund. Petter Stillström, Carl Östring, samt 
Tomas Hermansson omvaldes. Några suppleanter har 
ej valts. Arbetstagarna har representerats av Henrik 
Hederfors för Unionen samt Göran Ingelhammar för 
Sveriges Ingenjörer/SACO förbunden. Styrelsen har 
under 2020 hållit sju protokollförda sammanträden, 
inklusive det konstituerande sammanträdet, och arbe-
tat enligt en fastställd årsplan. Bolagets revisor deltog 
vid bokslutssammanträdet. 

Ersättning till ledande befattningshavare
Enligt beslut på senaste årsstämman, tillika styrelsens 
förslag till kommande årsstämma, är riktlinjerna för 
ersättningar (grundlön, rörlig lön, pension och övriga 
förmåner) att de skall vara marknadsmässiga och möj-
liggöra att kvalificerade ledande befattningshavare 
kan rekryteras och behållas. Inga förmåner utöver 
praxis erbjuds och inga ledande befattningshavare 
har optioner eller konvertibler från bolaget. Rörlig 
lön är alltid relaterat till kvantitativa mål. För ledande 
befattningshavare gäller allmän pensionsplan via ITP. 
Uppsägningstiden är för VD nio månader och för 
övriga 3 till 6 månader. Bolagets stämmovalda styrel-
seledamöter arvoderas enligt stämmobeslut.

Risker
Risker och osäkerheter
All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått 
av risktagande. Hifabs verksamhet påverkas av en 
rad olika faktorer varav vissa ligger inom företagets 
kontroll medan andra ligger utanför. Hifab genomför 
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regelbundet en riskkartläggning av koncernens risker, 
med syfte att löpande vidareutveckla och förstärka 
rutinerna för löpande riskuppföljning och riskminime-
ring. Hifabkoncernens väsentliga risk- och osäkerhets-
faktorer 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. Koncernens styrelse och högsta ledning 
ansvarar för riskhanteringen. De risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och koncernen kan stå 
inför är främst relaterade till förändring i personalens 
beläggning, snittdebitering, personalomsättning samt 
lönekostnader som alla har en avgörande påverkan 
på lönsamheten. Kopplat till hållbarhetsriskerna har 
också identifierats korruptionsrisker, främst i samband 
med projekt i utvecklingsländer. För risker och riskhan-
tering i övrigt, se not 31.

Bolagets framtida utveckling 
Framöver bedömer vi det generella marknadsläget 
i Sverige och internationellt, där Hifab är verksamt, 
som fortsatt god. Under kommande år förväntas 
en dämpad tillväxttakt i Sverige som kommer att 
påverka byggandet, främst inom lokaler och bostäder. 
Nedgången skedde från en hög nivå och förväntas till 
stor del kompenseras av ökat byggande av infrastruk-
tur/anläggning samt industribyggnader.

Vinstutdelning

Hifabs aktieägare skall kunna förvänta sig en rimlig 
utdelning i förhållande till bolagets resultat, men 
även rimlig i förhållande till bolagets kapitalbehov. 
Styrelsen föreslår med utgångspunkt från ovanstående 
ingen utdelning.

Till bolagsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel, SEK:

2020

Balanserat resultat 93 155 323

Överkursfond 50 192 102

Årets resultat 2 013 520

Vinstmedel att disponera 145 360 945

Ingen utdelning för verksamhetsåret 2020 föreslås:

I ny räkning överförs 145 360 945
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Finansiell ställning

Koncernens resultat och ställning för åren 2016-2020 
framgår i sammandrag av nedanstående tabell

2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, kSEK 474 940 444 095 401 710 355 698 354 228

Rörelseresultat, kSEK 8 832 17 829 13 199 -11 018 6 027

Rörelsemarginal, (%) 1,9% 4,0% 3,3% -3,1% 1,7%

Resultat efter finansiella poster, kSEK 7 566 17 249 13 243 -12 157 4 440

Årets resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, kSEK 5 560 13 041 9 279 -10 798 3 457

Balansomslutning, kSEK 190 009 180 178 170 001 175 588 158 432

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, kSEK 62 965 76 111 77 648 59 580 62 868

Kassalikviditet, (%) 133 153 161 124 135

Soliditet, (%) 33 42 45 34 40

Avkastning på sysselsatt kapital, (%) 13 21 16 -16 8

Avkastning på eget kapital efter skatt, (%) 9 17 12 -18 6

Medelantalet årsanställda 320 310 295 286 294

Nyckeltalsdefinitioner
Intäkter – Fakturerade arvoden, utlägg och underkonsulter 

Kassalikviditet – Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga 
skulder 

Soliditet – Eget kapital, i procent, av balansomslutningen

Avkastning av sysselsatt kapital – Resultat efter finansiella poster 
plus finansiella kostnader, i procent av balansomslutningen minskat 
med icke räntebärande skulder 

Avkastning på eget kapital efter skatt – Resultat efter skatt, i procent 
av eget kapital 

Medelantal årsanställda – Under året genomsnittligt antal anställda 
omräknat till heltidstjänster  

Eget kapital per aktie – Eget kapital i relation till antal aktier vid 
periodens utgång 

Netto kassaflöde per aktie – Kassaflöde från den löpande verk-
samheten (före investeringar) och före betald skatt i relation till 
genomsnittligt antal aktier 

Resultat per aktie – Årets resultat i relation till genomsnittligt antal 
aktier 

Räntebärande nettotillgångar – Likvida medel inklusive beviljad 
kredit med avdrag för räntebärande skulder och ej utnyttjad 
checkkredit

Rörelsemarginal – rörelseresultat i procent av intäkter
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kSEK Not 2020 2019

Rörelsens intäkter

Intäkter 8 354 228 355 698

Övriga rörelseintäkter 1 5 455 1 416

Summa 359 683 357 114

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 -136 097 -140 973

Löner och personal 3 -206 323 -216 483

Avskrivningar 12, 13, 14, 15 -11 236 -10 676

Summa -353 656 -368 132

Rörelseresultat 6 027 -11 018

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar 4 - -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 2 354

Räntekostnader och liknande resultatposter 6, 30 -1 589 -1 493

Summa finansiella intäkter och kostnader -1 587 -1 139

Resultat efter finansiella poster 4 440 -12 157

Årets redovisade skatt 7 -983 1 359

Årets resultat 3 457 -10 798

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 21 3 457 -10 798

Minoritetsdelägare - -

3 457 -10 798

Rapport över totalresultatet – koncernen
Periodens resultat 3 457 -10 798

Komponenter som senare kan komma att omklassificeras till årets resultat:

Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter -169 31

Skatt hänförligt till komponenter avseende övrigt totalresultat - -

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -169 31

Summa totalresultat för året 3 288 -10 767

Summa totaltresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 288 -10 767

Resultat per aktie före och efter utspädning räknat på resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 21 0,06 -0,18

Resultaträkning
– koncernen
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Rapport över finansiell  
ställning – koncernen

kSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill 11 15 954 15 954

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 - 275

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 954 16 229

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 13,14 829 553

Nyttjanderättstillgångar 15 19 446 25 649

Summa materiella anläggningstillgångar 20 275 26 202

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fodringar 9 146 1 210

Summa finansiella anläggningstillgångar 146 1 210

Uppskjuten skattefordran 7 7 824 8 331

Summa anläggningstillgångar 44 199 51 972

Omsättningstillgångar

Pågående uppdrag 8,9,18 31 177 28 099

Förskott till leverantör 1 787 -

Kundfordringar 9,10 52 718 66 714

Skattefordran 5 225 6 158

Övriga fordringar 9 3 009 996

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 5 206 6 272

Likvida medel 9,23 15 111 15 377

Summa omsättningstillgångar 114 233 123 616

Summa tillgångar 158 432 175 588
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Rapport över finansiell  
ställning – koncernen forts

Nyckeltal per aktie

kSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 22 6 084 6 084

Övrigt tillskjutet kapital 51 301 51 301

Omräkningsreserv 650 819

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 4 833 1 376

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 62 868 59 580

Minoritetens andel av eget kapital 44 44

Summa eget kapital 62 912 59 624

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 9, 24 100 -

Uppskjuten skatteskuld 7 - 16

Långfristig leasingskuld 9, 15 10 869 16 191

Övriga långfristiga skulder 24 145 145

Summa långfristiga skulder 11 114 16 352

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 9, 24 974 2 678

Förskott från kunder 8 1 553 7 870

Leverantörsskulder 9, 24 31 403 33 066

Kortfristig leasingskuld 9, 15 8 041 9 825

Övriga kortfristiga skulder 14 474 17 991

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 27 961 28 182

Summa kortfristiga skulder 84 406 99 612

Summa eget kapital och skulder 158 432 175 588

Koncernen

Not 2020-12-31 2019-12-31

Antal aktier vid periodens slut 21 60 838 912 60 838 912

Eget kapital, kr 1,03 0,98

Utdelning enligt styrelsens förslag, kr 0,00 0,00

Nyckeltalsdefinition se sid 14 
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Rapport över förändringar  
i eget kapital – koncernen

Aktie- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  
kapital

Om räk nings- 
reserv

Balanserade 
vinstmedel  
inkl årets 
resultat

Totalt  
hänförligt 
till moder-
bolagets 

aktieägare

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Totalt eget 

kapitalkSEK

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 utlandsverksamhet  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  3 457  3 457  3 457 

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utlandsverksamheter -169 -169 -169 

Summa totalresultat för året -169  3 457  3 288  3 288 

Lämnad utdelning  -  -  - 

Utgående balans per 31 december 2020 6 084 51 301 650 4 833 62 868 44 62 912 
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Rapport över kassaflöden  
– koncernen

Koncernen

kSEK Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultatet 6 027 -11 018

Ej kassaflödespåverkande poster 28 6 338 10 843

Erhållen ränta 5 2 354

Betald ränta 6 -1 589 -1 493

Betald skatt 440 967

Summa kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 11 218 -347

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av pågående arbeten -4 865 -2 738

Förändring av rörelsefordringar 14 113 7 000

Förändring av rörelseskulder -11 718 -17

Summa förändring i rörelsekapital -2 470 4 245

Kassaflöde från löpande verksamhet 8 748 3 898

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13, 14 -579 -526

Avyttring av immateriella tillgångar 12 275 -

Förändring av övriga finansiella tillgångar - 33

Kassaflöde från investeringar -304 -493

Finansieringsverksamheten

Ytnyttjad checkkredit dotterbolag 296 678

Amortering av banklån 9 -1 900 -4 000

Utdelning - -7 301

Amortering leasingskuld -7 106 -10 196

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 710 -20 819

Årets kassaflöde -266 -17 414

Likvida medel vid årets början 15 377 32 791

Kursdifferens i likvida medel - -

Likvida medel vid årets slut 15 111 15 377
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Resultaträkning  
– moderbolaget

Moderbolaget

kSEK Not 2020 2019

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 1

Summa - -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 - -

Löner och personal 3 - -

Summa

Rörelseresultat - -

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 4 - -5 125

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 - -

Räntekostnader och liknande resultatposter 6, 30 -464 -585

Summa finansiella intäkter och kostnader -464 -5 710

Resultat efter finansiella poster -464 -5 710

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 3 000 -

Lämnade koncernbidrag - -7 756

Summa bokslutsdispositioner 3 000 -7 756

Resultat före skatt 2 536 -13 466

Årets redovisade skatt 7 -522 1 473

Årets resultat 2 014 -11 993

Totalresultat – moderbolaget Moderbolaget

kSEK 2020 2019

Årets resultat 2 014 -11 993

Årets totalresultat 2 014 -11 993
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Balansräkning  
– moderbolaget

Moderbolaget

kSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 152 702 152 702

Andra långfristiga fordringar koncernföretag 20 6 511 7 694

Summa finansiella anläggningstillgångar 159 213 160 396

Uppskjuten skattefordran 7 7 496 8 018

Summa anläggningstillgångar 166 709 168 414

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar koncern 9 158 10 359

Likvida medel - -

Summa omsättningstillgånger 9 158 10 359

Summa totala tillgångar 175 867 178 773
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Balansräkning  
– moderbolaget forts

Moderbolaget

kSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 22 6 084 6 084

Reservfond 200 200

Summa bundet eget kapital 6 284 6 284

Fritt eget kapital

Fria reserver/balanserat resultat 143 347 155 340

Årets resultat 2 014 -11 993

Summa fritt eget kapital 145 361 143 347

Summa eget kapital 151 645 149 631

Långfristiga skulder

Långfristig skuld kreditinstitut 24 - -

Skulder till koncernföretag 18 642 19 385

Summa långfristiga skulder 18 642 19 385

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder kreditinstitut 24 - 2 000

Skulder till koncernföretag 5 580 7 757

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 - -

Summa kortfristiga skulder 5 580 9 757

Summa eget kapital och skulder 175 867 178 773
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Eget kapitalräkning  
– moderbolaget

Aktie- 
kapital

Reserv-
fond

Över  kurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt eget 
kapitalkSEK

Ingående balans per 1 januari 2019 6 084 200 50 192 99 841 12 608 168 925 

Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma  12 608 -12 608  - 

Utdelning -7 301 -7 301 

Årets resultat -11 993 -11 993 

Utgående balans per 31 december 2019 6 084 200 50 192 105 148 -11 993 149 631 

Ingående balans per 1 januari 2020 6 084  200  50 192  105 148 -11 993  149 631 

Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma -11 993 11 993  - 

Utdelning  -  - 

Årets resultat 2 014 2 014 

Utgående balans per 31 december 2020 6 084 200 50 192 93 155 2 014 151 645 
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Kassaflödesanalys  
– moderbolaget

Koncernen

kSEK Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat - -

Ej kassaflödespåverkande redovisningsposter 28 - -

Erhållen ränta - -

Betald ränta 6 -464 -585

Summa kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -464 -585

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar - -

Förändring av rörelseskulder - -

Summa förändring i rörelsekapital - -

Kassaflöde från löpande verksamhet -464 -585

Investeringsverksamheten

Avyttring av anläggningstillgång - -

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - -

Kassaflöde från investeringar - -

Finansieringsverksamheten

Finansiella överföringar med koncernföretag 2 464 11 886

Amortering av låneskuld -2 000 -4 000

Utdelning - -7 301

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 464 585

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början - -

Kursdifferens i likvida medel - -

Likvida medel vid årets slut - -
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper

1. Verksamhetens art
Hifab Group AB:s (publ) och dotterföretagens (nedan gemen-
samt kallade ”koncernen”) huvudsakliga verksamhet erbjuder 
projektledning och rådgivning för en hållbar utveckling.

2. Allmän information
Hifab Group AB (publ) med org.nr. 556394-1987 är ett 
svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Adressen till Hifab Group AB:s huvudkontor är:  
Box 19090, 104 32 Stockholm och besöksadressen är 
Sveavägen 167, 113 46 Stockholm.

Hifab Group-aktien handlas på Nasdaq First North 
från och med den 7 oktober 2008. Information om aktien 
och ägare framgår på sid 8-9.

Årsredovisningen för året fram till och med den 
31 december 2020 (inklusive jämförande siffror fram till 
och med den 31 december 2019) godkändes av styrelsen 
för utfärdande den 31 mars 2021. 

3. Redovisningsprinciper
3.1 Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen för Hifab Group har upprättats i 
enlighet med de av EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden 
från IFRS Interpretation Committee, som godkänts av 
EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare 
tillämpar koncernen även Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 1 kompletterande redovis-
ningsregler för koncernen, vilken specificerar de tillägg 
till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i 
Årsredovisningslagen.

4. Sammanfattning av väsentliga  
redovisningsprinciper

4.1 Allmänt 
De väsentliga redovisningsprinciper som har använts i utarbe-
tandet av denna koncernredovisning sammanfattas nedan. 

I koncernredovisningen har värdering skett till anskaffnings-
värde, utom då det gäller vissa finansiella instrument värde-
rade till verkligt värde och till upplupet anskaffningsvärde. 

Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS krä-
ver att företagsledningen gör bedömningar och uppskatt-
ningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i 
resultat- och balansräkningen. Bedömningarna grundas på 

den information som finns tillgänglig vid varje balansdag. 
Även om dessa bedömningar grundas på den bästa infor-
mation som ledningen har tillgång till, kan det faktiska 
resultatet i slutänden skilja sig från uppskattningarna. 

4.2 Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Hifab 
Group AB och de företag över vilka moderföretaget har 
bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande 
inflytande föreligger när moderföretaget har inflytande 
över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt 
till rörlig avkastning från sitt engagemang i investerings-
objektet och kan använda sitt inflytande över investerings-
objektet till att påverka sin avkastning. 

Moderföretaget gör en ny bedömning av huru-
vida bestämmande inflytande föreligger om fakta och 
omständigheter tyder på att en eller flera av de faktorer 
som anges ovan har ändrats.

Konsolidering av ett dotterföretag sker från och med 
den dag moderföretaget får bestämmande inflytande 
och fram till den dag det upphör att ha det bestämmande 
inflytandet över dotterföretaget. Detta innebär att intäkter 
och kostnader för ett dotterföretag som förvärvats eller 
avyttrats under innevarande räkenskapsår inkluderas i 
koncernens resultaträkning samt övrigt totalresultat från 
den dag moderföretaget får det bestämmande inflytan-
det fram till den dag moderföretaget upphör att ha det 
bestämmande inflytandet.

Koncernens resultat och komponenter i övrigt totalresul-
tat är hänförligt till moderföretagets ägare och till innehav 
utan bestämmande inflytande även om detta leder till ett 
negativt värde för innehav utan bestämmande inflytande.

Redovisningsprinciperna för dotterföretag har vid 
behov justerats för att överensstämma med koncernens 
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, 
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster 
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats 
vid upprättandet av koncernredovisningen.

4.3 Rörelseförvärv
Företagsförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvsmetoden innebär att verkligt värde på förvär-
vade tillgångar och skulder bestäms per den dag då 
kontroll erhålls över det förvärvade företaget, vilket 
även används som grund för därpå följande värde-
ring i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. 
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Transaktionskostnader hänförliga till förvärvet ingår ej i 
anskaffningsvärdet för dotterföretaget. 

Skillnaden mellan anskaffningsvärdet, värdet på inne-
hav utan bestämmande inflytande samt det verkliga värdet 
på tidigare innehav och det verkliga värdet på förvärvade 
identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
redovisas som goodwill. Om det uppstår en negativ skill-
nad redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. 

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas 
antingen som en proportionell andel av de förvärvade net-
totillgångarna eller till verkligt värde, vilket bedöms per för-
värv. Tilläggsköpeskilling redovisas till bedömt verkligt värde 
med senare förändringar redovisade i resultaträkningen. 

Vid stegvisa förvärv sker en värdering till verk-
ligt värde vid den tidpunkt då kontroll erhållits. 
Omvärderingseffekter på tidigare ägd andel innan 
kontroll erhållits redovisas i resultaträkningen. Ökad eller 
minskad ägarandel då dotterföretaget är under fortsatt 
kontroll redovisas som förändringar inom eget kapital. 

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas i 
koncernredovisningen under eget kapital, skilt från moder-
företagets egna kapital. Innehav utan bestämmande 
inflytande ingår i koncernens resultat och total resultat och 
redovisas separat från moderföretagets andel som en 
fördelning av periodens resultat och totalresultat. 

4.4 Statliga bidrag
Bolaget har under 2020 erhållit statliga bidrag som har 
varit kopplade till Covid-19-pandemin. Följande bidrag 
har erhållits:

  I Sverige har stöd för korttidsarbete om 3 316 KSEK 
erhållits, dessa redovisas som en övrig intäkt.

  I Sverige har stöd genom tillfälligt sänkta socialavgif-
ter om 1 330 KSEK erhållits, vilka redovisas som en 
reduktion av personalkostnaderna.

  I Sverige har kompensation för sjuklönekostnader om 
627 KSEK erhållits, dessa redovisas som en övrig 
intäkt.

  I Finland har stöd om 667 KSEK erhållits, vilka redo-
visas som en övrig intäkt. 

Samtliga bidrag redovisas i resultaträkningen i samma 
period som bidragen är avsedda att täcka samt till den 
del det bedöms föreligga rimlig säkerhet att villkoren upp-
fyllts och bidragen har erhållits/ kommer att erhållas. 

Det finns inga eventualförpliktelser som är knutna till 
de statliga bidragen. 

Koncernen har inte erhållit några andra former av 
statliga stöd.

4.5 Valutaomräkning 
Hifab Groups koncernredovisning redovisas i svenska kro-
nor (SEK), vilket även är moderbolagets funktionella valuta. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas genom 
användande av de valutakurser som gäller respektive 
transaktionsdatum (spotvalutakurs). Fordringar och skulder 
och andra monetära poster i utländsk valuta omräknas till 
balansdagens kurs.

Vinster och förluster på utländsk valuta på grund av 
omräkning från sådana transaktioner och på grund av 
omvärdering av monetära balansposter till balansdagens 
valutakurser redovisas i resultaträkningen under ”övriga 
intäkter” eller ”övriga kostnader”. 

Dotterföretagens tillgångar och skulder har omräknats 
till svenska kronor enligt gällande kurs per balansdagen. 
Intäkter och kostnader har omräknats till koncernens 
rapporteringsvaluta enligt rapportperiodens genomsnitt-
liga kurser. De differenser som uppstår vid denna metod 
redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i omräk-
ningsreserven i eget kapital.

4.6 Redovisning av intäkter och kostnader.
Övervägande delen av koncernens avtal är på löpande 
räkning där kunden erhåller och konsumerar nyttan av 
tjänsten vid den tidpunkt den utförs och därmed redovisas 
intäkten över tid. Fakturering och intäkt baseras på pris 
per timme. 

En mindre del av koncernens kundavtal är fastpris 
avtal där varje avtal gåtts igenom individuellt och 
analyserats. För samtliga befintliga avtal har färdig-
ställandegraden fastställts. Ett uppdrags färdigstäl-
landegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på 
balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. 
Färdigställandegraden fastställs utifrån projektledarnas 
skriftliga bedömningar av utfört arbete och beräknat 
återstående arbete. Uppskattningar gällande intäkter, 
kostnader eller färdigställandegraden av projekt revide-
ras kvartalsvis. Ökningar eller minskningar i bedömda 
intäkter eller kostnader som är beroende på en ändrad 
uppskattning redovisas i resultaträkningen i den period de 
blev kända. Vid fastprisavtal betalar kunden vid över-
enskomna betalningstidpunkter och bedömningen är att 
Hifabs prestation inte skapar en alternativ tillgång och att 
Hifab har en löpande rätt till betalning för vid varje till-
fälle nedlagd prestation varmed intäkterna redovisas över 
tid. Om tjänsterna som levererats överstiger betalningen, 
redovisas ett varulager (avtalstillgång). Om betalningarna 
överstiger de levererade tjänsterna, redovisas förskott 
kunder (avtalsskuld).

Rörelsekostnader redovisas i resultaträkningen när 
varan levererats eller när tjänsten förbrukats.

Kostnader avseende operationella leasingavtal redo-
visas i resultaträkning linjärt över leasingavtalets löptid. 
Variabla avgifter kostnadsförs när de uppstår. 

Ränteintäkter redovisas över löptiden med tillämpning 
av effektivräntemetoden. 
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Lånekostnader (ränteutgifter) belastar resultatet för den 
period det hänför sig till avser. 

4.7 Goodwill
Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet, 
värdet på innehav utan bestämmande inflytande samt det 
verkliga värdet på tidigare innehav och det verkliga värdet 
på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och eventu-
alförpliktelser redovisas som goodwill. Om detta värde är 
negativt redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. 

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kas-
sagenererande enheter och testas årligen, eller oftare vid 
indikation på värdenedgång, för nedskrivningsbehov. 

Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag 
inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag. 

4.8 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffnings-
värdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgif-
ter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde minskat 
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs 
av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. 

Övriga inventarier (kontorsinventarier, kontorsmaskiner 
och fordon) har åsatts en nyttjandeperiod om 5 år medan 
datorer och datorutrustning har en nyttjandeperiod om 3 år. 

4.9 Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, med 
undantag för uppskjutna skattefordringar som värderas 
i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter, och finansiella 
tillgångar, som värderas i enlighet med IFRS 9, prövas vid 
varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. 

Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens 
eller den kassagenererande enhetens återvinningsvärde. 

Nedskrivningar redovisas via resultaträkningen. 

4.10 Redovisning av finansiella instrument 
Initial redovisning 
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas 
när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finan-
siella skulder redovisas i balansräkningen när koncernen 
blir part i instrumentets avtalsenliga villkor.

En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar 
som inte har en betydande finansieringskomponent) eller 
en finansiell skuld värderas vid första redovisningstillfället 
till verkligt värde plus, när det gäller finansiella instrument 
som inte värderas till verkligt värde via resultatet, direkt 
hänförliga transaktionskostnader. En kundfordring utan en 

betydande finansieringskomponent värderas till transak-
tionspriset.

Klassificering och efterföljande värdering
Finansiella tillgångar
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell 
tillgång som värderad till: 

  upplupet anskaffningsvärde
  verkligt värde via övrigt totalresultat – skuld-
instrumentsinvestering

  verkligt värde via övrigt totalresultat – eget kapital 
investering

  eller verkligt värde via resultatet

Koncernens samtliga finansiella tillgångar uppfyller de 
kriterier som medför att de tillhör kategorin finansiella 
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde:

  De innehas inom ramen för en affärsmodell vars 
mål är att innehas i syfte att erhålla avtalsenliga 
kassaflöden.

  De avtalade villkoren ger vid bestämda tidpunkter 
upphov till kassaflöden som endast är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapital-
beloppet.

Värderingen till upplupet anskaffningsvärde sker med 
effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet 
minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursvin-
ster och -förluster samt nedskrivningar redovisas i resul-
tatet. Vinster eller förluster som uppstår vid bortbokning 
redovisas i resultatet.

Finansiella skulder
Finansiella skulder redovisas som värderade till upplupet 
anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En 
finansiell skuld klassificeras till verkligt värde via resultatet 
om den klassificeras som innehav för handelsändamål 
eller som ett derivat.

Samtliga av Hifabs finansiella skulder klassificeras 
som finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde. Räntekostnader, effekter av förändringar i 
förväntade kassaflöden och valutakursvinster och förluster 
redovisas i resultatet. Vinster eller förluster vid borttagning 
från redovisningen redovisas också i resultatet.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till 
vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med 
avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumu-
lerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den 
initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och 
belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med 
avdrag för nedskrivningar.
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Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av 
samtliga framtida förväntade kassaflöden över den för-
väntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet 
för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

För kundfordringar och leverantörsskulder och andra 
kortfristiga fordringar/skulder där den förväntade löptiden är 
kort, sker redovisning till nominellt belopp utan diskontering.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och 
övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre 
månader från anskaffningstidpunkten och som lätt kan 
omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig 
risk för värdeförändringar.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen redovisar förlustreserver för förväntade kredit-
förluster på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde.

För långfristiga fordringar och likvida medel gäller 
grund principen att förlustreserven värderas till ett belopp 
motsvarande förväntade kreditförluster för återstående 
löptid, förutom för följande som värderas till 12 månaders 
förväntade kreditförluster;

  fordringar och banktillgodohavanden som har en 
låg kreditrisk på balansdagen; och

  fordringar och banktillgodohavanden för vilka kredi-
trisken inte har ökat väsentligt sedan första redovis-
ningstillfället.

Med anledning av de mycket låga förlustriskerna på 
Hifabs likvida medel och långfristiga fordringar har i 
dagsläget inga förlustreserver redovisats för dessa poster 
(förutom för långfristiga kundfordringar där reserv görs i 
enlighet med princip beskriven nedan), eftersom effek-
terna bedöms som oväsentliga. 

Reserven för kundfordringar bedöms utifrån individu-
ella bedömningar som är baserade på tidigare händel-
ser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida 
ekonomiska förutsättningar.

Förlustreserven för kundfordringar och avtalstillgångar 
värderas alltid till ett belopp motsvarande löptiden för 
förväntade kreditförluster.

4.11 Inkomstskatt
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balans-
dagen. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsme-
toden. Uppskjuten skatt fastställs i allmänhet på basis 

av skillnaden mellan redovisade värden på tillgångar 
och skulder och deras respektive skattemässiga värden. 
Uppskjuten skatt fastställs emellertid varken vid den första 
redovisningen av goodwill eller vid den första redovis-
ningen av en tillgång eller skuld såvida inte den tillhö-
rande transaktionen är ett företagsförvärv eller påverkar 
skatten eller den bokföringsmässiga vinsten. 

Uppskjuten skatt på temporära skillnader knutna till 
innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andelar i 
samarbetsarrangemang tas inte upp om en återföring av 
dessa temporära skillnader kan kontrolleras av koncernen 
och det är sannolikt att en återföring inte kommer att ske 
inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skatteskulder redovisas i sin helhet, 
medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i 
den utsträckning som det är sannolikt att de kommer att 
kunna kvittas mot framtida skattepliktig inkomst. Hifab 
Groups ledning grundar sin bedömning av möjligheten 
till framtida skattepliktiga inkomster på koncernens senast 
godkända budget, som justeras för betydande skattefria 
inkomster och kostnader.

Förändringar när det gäller uppskjutna skattefordringar 
eller skatteskulder redovisas som en del av skattekost-
naden i resultaträkningen, utom när de är hänförliga till 
poster som redovisas i eget kapital varvid den tillhörande 
uppskjutna skatten även redovisas i eget kapital.

Skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas i 
balansräkningen i de fall det finns en legal rättighet att net-
toredovisa beloppen samt att avsikten är att betala belop-
pen netto eller att fordran och skuld betalas samtidigt.

4.12 Eget kapital och betalning av utdelning
Aktiekapitalet avser det registrerade aktiekapitalet och 
består av kvotvärdet på emitterade aktier.

Betald överkurs omfattas av eventuella erhållna 
tillskott utöver aktiekapital vid genomförda emissioner. 
Transaktionskostnader hänförliga till aktieemissioner 
avräknas betald överkurs efter avdrag för inkomstskatt.

Valutaomräkning av utländska verksamheter ingår i 
omräkningsreserven (reserver).

Balanserade vinstmedel omfattar alla resultat från 
nuvarande och tidigare perioder enligt vad som anges i 
resultaträkningen. 

Utdelning till aktieägarna redovisas som en skuld efter 
det att bolagsstämma godkänt utdelningen.

4.13 Ersättningar efter avslutad anställning
Hifab Groups pensionsåtaganden har klassificerats som 
avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd plan 
är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta 
inbetalningar till ett oberoende organ. Koncernen har 
inte juridisk eller informell förpliktelse att göra ytterligare 
inbetalningar sedan de fasta inbetalningarna gjorts. 
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Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad i resultaträkning när de uppstår.

Pensioner. Åtaganden avseende för tjänstemän i Sverige 
tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt uttalande från 
Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en 
förmånsbestämd plan, som omfattar flera arbetsgivare, men 
som redovisas som en avgiftsbestämd plan. För merparten 
av de intjänade pensionsförmånerna saknas hos Alecta infor-
mation om fördelning av intjänandet mellan arbetsgivare. 
Hela intjänandet är istället registrerat på den sista arbetsgiva-
ren. Dessutom saknas ett fastställt regelverk för hur eventuella 
överskott eller underskott som kan uppkomma ska hanteras. 
Det saknas därför möjlighet att fastställa respektive företags 
andel av planens finansiella ställning och resultat på ett sätt 
som är tillräckligt tillförlitligt för att kunna läggas till grund för 
redovisning som en förmånsbestämd plan.

4.14 Leasing
Koncernen bedömer om avtalet är, eller innehåller, ett 
leasingavtal när avtalet ingås. Koncernen redovisar en 
nyttjanderätt med tillhörande leasingskuld för samtliga 
leasingavtal där koncernen är leasingtagare, förutom för 
korttidsleasingavtal (avtal klassificerade som leasing med 
en leasingperiod under 12 månader) och leasingavtal 
av lågt värde (såsom datorer och kontorsinventarier). För 
dessa leasingavtal, redovisar koncernen leasingbetalning-
arna som en kostnad linjärt över leasingavtalet såvida 
inte en annan systematisk metod är mer representativ för 
när de ekonomiska fördelarna från de leasade tillgång-
arna förbrukas av koncernen.

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de 
leasingavgifter som inte betalats vid inledningsdatumet, 
diskonterat med användning av leasingavtalets implicita 
ränta, om denna räntesats lätt kan fastställas. Om denna 
räntesats inte lätt kan fastställas använder koncernen den 
marginella låneräntan.

Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av lea-
singskulden omfattar: 

  fasta avgifter (med avdrag för eventuella förmåner i 
samband med teckning av leasingavtal)

  variabla leasingavgifter som beror på ett index eller 
ett pris

  belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren 
enligt restvärdesgarantier,

  lösenpriset för optioner att köpa om leasetagaren är 
rimligt säker på att utnyttja optionerna, och

  straffavgifter som utgår vid uppsägning av lea-
singavtalet, om leasingperioden återspeglar att 
leasetagaren kommer att utnyttja en möjlighet att 
säga upp leasingavtalet.

Leasingskulden redovisas som separata poster i koncer-
nens rapport över finansiell ställning. 

Efter inledningsdatumet värderas leasingskulden 
genom att öka det redovisade värdet för att återspegla 
räntan på leasingskulden (genom användning av effek-
tivräntemetoden), och genom att minska det redovisade 
värdet för att återspegla utbetalda leasingavgifter. 
Koncernen omvärderar leasingskulden (och göra en mot-
svarande justering av nyttjanderätten) om antingen: 

  Leasingperioden förändras eller om bedömningen 
av en option att köpa den underliggande tillgången 
förändras (omvärdering sker med en ändrad diskon-
teringsränta),

  Leasingavgifterna förändras till följd av ändringar 
i ett index eller ett pris eller om det sker en föränd-
ring i de belopp som förväntas betalas ut enligt en 
restvärdesgaranti (omvärdering sker med använd-
ning av den initiala diskonteringsräntan såvida inte 
leasingbetalningarna förändras på grund av en för-
ändring i den rörliga räntan, i vilket fall en ändrad 
diskonteringsränta ska användas), 

  En ändring av leasingavtalet som inte redovisas som 
ett separat leasingavtal (omvärdering sker med en 
ändrad diskonteringsränta).

Nyttjanderätter omfattar summan av den initiala värderingen 
av motsvarande leasingskuld, leasingavgifter som betalats 
vid eller före inledningsdatumet och eventuella initiala direkta 
utgifter. Därefter värderas de till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Nyttjanderättigheter skrivs av under det kortare av lea-
singperioden och den underliggande tillgångens nyttjan-
deperiod. Avskrivningarna påbörjas vid leasingavtalets 
inledningsdatum.

Nyttjanderätterna redovisas som en separat post i 
koncernens rapport över finansiell ställning. Koncernen 
tillämpar IAS 36 för att fastställa om det föreligger ett 
nedskrivningbehov av nyttjanderätten och redovisar even-
tuell identifierad nedskrivning. Variabla leasingavgifter 
som inte beror på ett index eller ett pris ska inte inklude-
ras i värderingen av leasingskulden eller nyttjanderätten. 
Dessa hänförliga betalningar redovisas som en kostnad i 
den period som den händelse eller förhållande som ger 
upphov till dessa betalningar uppstår och inkluderas i 
”Övriga externa kostnader” i resultatet. 

Som en praktisk lösning tillåter IFRS 16 att inte skilja 
icke-leasingkomponenter från leasingkomponenter, och i 
stället redovisa varje leasingkomponent och alla tillhörande 
icke-leasingkomponenter som en enda leasingkomponent. 
I enstaka fall där det enskilda beloppet på icke-leasing-
komponenten inte är särskild använder koncernen denna 
praktiska lösning. 

Hifabs Nyttjanderätter med tillhörande leasingskuld 
är av två huvudtyper, leasing av hyreslokaler och leasing 
av ”bruttolönebilar” för personalen. Hyreskontrakten för 
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lokaler löper på 1-5 år, där merparten av avtal går att 
förlänga innan hyresperioden löper ut genom ett aktivt 
val av hyrestagaren. Vid leasing av bilar är leasingtiden 
normalt 3 år med en möjlighet till förlängning med upp till 
1 år som initieras av hyrestagaren. 

Inga leasingavtal med Hifab som leasinggivare finns 
upprättade. 

4.15 IFRS 8 Rörelsesegment
Koncernen har identifierat ledningsgruppen som den 
högsta verkställande beslutsfattaren och rörelsesegmenten 
baseras på hur ledningen följer och styr verksamheten. 
Rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporte-
ringen till ledningsgruppen. 

Företagsledningen bedömer att verksamheten i rörelse-
segmenten är likartade utifrån kriterierna i IFRS 8 varför 
koncernen rapporterar ett segment, projektledning.

4.16 Viktiga uppskattningar och antaganden för  
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande 
och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses 
rimliga under rådande förhållanden. Som ett led i arbetet 
med att upprätta årsredovisning görs uppskattningar och 
antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovis-
ningsändamål som blir följden av dessa kommer, defini-
tionsmässigt, inte alltid att motsvara det verkliga resultatet.

Skatter. Uppskjuten skatt beräknas på temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder samt för skattemässiga under-
skottsavdrag. Det är främst två typer av antaganden och 
bedömningar som påverkar den redovisade uppskjutna 
skatten. Dessa antaganden och bedömningar för att 
fastställa det redovisade värdet på olika tillgångar och 
skulder samt beträffande framtida skattepliktiga vinster, i 
de fall ett framtida utnyttjande av uppskjutna skatteford-
ringar är beroende av detta. 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill. Vid ned-
skrivningsprövning av koncernens goodwill har antaganden 
och uppskattningar gjorts gällande marginaler, tillväxt, dis-
konteringsränta mm. För en mer detaljerad beskrivning av 
nedskrivningsprövningarna, se not 11. Redovisat värde för 
goodwill per 31 december 2020 uppgick till 15 954 kSEK.

4.17 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget följer den svenska Årsredovisningslagen 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretag 
så långt som möjligt ska tillämpa alla av EU god-
kända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och 
Tryggandelagen samt beakta sambandet mellan rappor-
tering och beskattning.

Ändrade redovisningsprinciper
På grund av sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning behöver reglerna i IFRS 16 inte tillämpas i juridisk 
person. För de företag som väljer att tillämpa undantaget 
införs istället regler som omfattar de principer som ska 
tillämpas för redovisning av leasingavtal hos leasetagare. 
Ändringarna i RFR 2 avseende IFRS 16 ska börja tilläm-
pas räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. 
Moderföretaget tillämpar undantaget från tillämpning 
av IFRS 16 vilket innebär att moderbolagets leasingavtal 
redovisas linjärt över avtalsperioden, vilket i sak inte inne-
bär någon förändring jämfört med tidigare principer. 

De övriga ändringarna i RFR 2 Redovisning för juri-
diska personer som har trätt ikraft och gäller för räken-
skapsåret 2020 har inte fått någon väsentlig påverkan på 
moderföretagets finansiella rapporter.

Beslutade ändringar i RFR 2 som ännu inte har trätt ikraft
Moderföretaget har ännu inte börjat tillämpa de änd-
ringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som 
träder ikraft 1 januari 2021 eller senare. Ändringarna 
bedöms inte få någon väsentlig effekt.

Skillnader jämfört med koncernens redovisningsprinciper

Leasingavtal
Moderföretaget är enbart leasetagare. Leasingavgifterna 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden såvida 
inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar använda-
rens ekonomiska nytta över tiden.

Finansiella Instrument
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9. Istället tillämpas 
en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt 
Årsredovisningslagen. Det innebär att finansiella anlägg-
ningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minus even-
tuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar 
enligt lägsta värdets princip. 

Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar 
som redovisas som omsättningstillgångar tillämpas princi-
perna för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering 
enligt IFRS 9, se principer för koncernen. 

Vid bedömning och beräkning av nedskrivningsbehov 
för finansiella tillgångar som redovisas som anläggnings-
tillgångar tillämpas principerna för nedskrivningsprövning 
och förlustriskreservering i IFRS 9 när så är möjligt.

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-
värde med tillämpning av effektivräntemetoden. Principer för 
inbokning och bortbokning av finansiella instrument motsva-
rar de som tillämpas för koncernen och som beskrivs ovan.
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Not 2 Övriga kostnader
Koncern Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Kostnad inköpta tjänster 86 036 83 422 - -

Kostnad utlägg 19 252 25 401 - -

Kursdifferens 546 -288 - -

Lokalkostnader 3 985 2 599 - -

Övriga kostnader (koncernen) 26 278 29 839 - -

Summa 136 097 140 973 - -

Revisionsuppdraget Koncern Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Deloitte 923 758 - -

Övriga revisorer, Finland 61 84 - -

Summa 984 842 -  -

Övriga tjänster Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Deloitte 116 175 -  -

Övriga revisorer 0 82 -  -

Summa 116 257 -  -

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 1 Övriga rörelseintäkter
Koncern Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Hyresintäkter 63 124 - -

Statliga bidrag (i samband med Covid-19) 4 603 - - -

Övrigt 789 1 292 - -

Summa 5 455 1 416 - -
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Not 3 Löner och personal kSEK
Koncern Moderbolaget

Löner styrelse och VD 2020 2019 2020 2019

Karin Annerwall Parö, styrelseordförande/styrelseledamot 200 150  - -

Rikard Appelgren, styrelseordförande - 60 - -

Carl Östring, styrelseledamot 90 90  -  -

Jessica Petrini, styrelseledamot - 30 - -

Mikael Sjölund, styrelseledamot 60 -

Petter Stillström, styrelseledamot 90 60 - -

Tomas Hermansson, styrelseledamot 90 90  -  -

Summa 530 480  -  -

Verkställande direktörer 3 037 3 008  -  -

Övriga ledande befattningshavare (6 st) 7 139 6 213  -  -

Löner övriga 129 134 136 148  -  -

139 310 145 369  -  -

Sociala kostnader

           sociala kostnader styrelse och verkställande direktörer 1 110 1 082  -  -

           övriga ledande befattningshavare 2 711 2 484 - -

           övriga anställda 39 528 41 160 - -

Summa sociala kostnader 43 349 44 726 - -

Pensionskostnader

           styrelse -  -  - -

           verkställande direktörer 1 080 1 033  -  -

           övriga ledande befattningshavare 1 926 2 195  -  -

           övriga anställda 16 828 18 126 - -

Summa pensionskostnader 19 834 21 354 - -

Summa 203 023 211 929  -  -

Ersättning till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter har arvode utgått enligt 2019 årsstämmobeslut. Det årliga styrelsearvodet fastställdes enligt årsstäm-
mobeslut 2020 till 90 kSEK per ledamot samt 200 kSEK till styrelsens ordförande. I dotterbolagens styrelser utgår inga styrelsearvoden. Vid 
förändring av styrelse vid bolagsstämman utgår andel av arvodet för innevarande år.
Till verkställande direktören, tillika koncernchefen Patrik Schelin, har det under året utgått lön och andra ersättningar om 2 210 (2 225) kSEK 
samt pensionskostnader med 925 (900) kSEK. För Patrik Schelin utgår pensionsförmån enligt ITP-plan 2 där pensionsåldern följer ITP-planen. 
Resultatbaserad rörlig ersättning har inte utgått. Uppsägningstiden från koncernens sida är nio månader och från koncernchefens sida sex 
månader. Två ledande befattningshavare har sex månader ömsesidig uppsägningstid, övriga ledande befattningshavare har tre månader 
ömsesidig uppsägningstid. 
Till övriga verkställande direktörer 1,0 (1,0) i koncernen har utgått lön och annan ersättning med 827 (783) kSEK. Resultatbaserad rörlig ersätt-
ning har inte utgått. Pensionsförmåner till andra verkställande direktörer och ledande befattningshavare utgår enligt ITP-planen eller ITP-liknande 
plan. Vissa befattningshavare har inom pensionsplanens kostnadsram valt premiebestämd pension. Pensionskostnaderna till andra verkställande 
direktörer uppgår till 129 (133) kSEK. Inga teckningsoptioner eller andra aktierelaterade instrument är utgivna till styrelseledamöter, verkstäl-
lande direktörer eller andra befattningshavare.

Pensioner
Alecta
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en försäkring i 
Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP2 som finansieras genom försäk-
ring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
För räkenskapsåret 2020 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, 
förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 
2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.
Företagets andel av totala sparpremier för ITP 2 i Alecta för 2020 är 0,03756%.
Företagets andel av totalt antal aktiva försäkrade i ITP2 under december 2020 är 0,02894%.
Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 16.035 kSEK. 
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt 
Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Vid utgången av 2019 uppgick Alectas över-
skott i form av den kollektiva kondolideringsnivån till 148% (2019: 148%).
För tidigare anställda finns en plan som redovisas enskilt över balansräkningen.
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Not 3 Fördelning medelantalet anställda per tjänstgöringsland, forts
Män Kvinnor

Koncernen 2020 2019 2020 2019

Sverige 153 148 73 74

Bangladesh 56 50 6 7

Finland 4 5 2 2

Summa 213 203 81 83

Andel kvinnor i styrelser och företagsledning i %
Koncernen  

2020-12-31 2019-12-31

Styrelsen 20 17

Ledning 29 38

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Utdelning dotterföretag - - - -

Vinst vid avyttring av dotterföretag - - - -

Förlust vid avyttring av dotterföretag - - - -

Nedskrivning av aktier i dotterföretag - - - -5 125

Summa - - - -5 125

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Externa ränteintäkter 2 354 -  - 

Räntor koncernen - - - -

Kursdifferenser - - -  - 

Övrigt - - -  - 

Summa 2 354 - -
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Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Externa räntor -72 -524 -24 -136

Räntor koncernen - - -440 -449

Kursdifferenser -792 -54 - -

Räntor leasing -721 -911 - -

Övriga poster -4 -4 - -

Summa -1 589 -1 493 -464 -585

Not 7 Årets redovisade skatt
Koncern Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt för året -492 78 - -

Aktuell skatt hänförligt till tidigare år - -171 - -

Uppskjuten skatt -491 1 452 -522 1 473

Summa -983 1 359 -522 1 473

 

Skillnad mellan redovisad skattekostnad och gällande skattesats

Resultat före skatt och disposition 4 440 -12 157 -464 -5 710

Beräknad skatt 21,4% (22%) -950 2 602 99 1 222

Skillnad i utländsk skattesats 85 23 - -

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -256 -843 21 -1 098

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 138 69 - -

Skatteeffekt av koncerntransaktioner - - -642 1 660

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år - -171 - -

Effekt av ändrad skattesats (22% - 21,4%) - -321 - -311

Skatteeffekt av temporära skillnader - - - -

Årets redovisade skatt -983 1 359 -522 1 473

Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen, 21,4% (21,4%).

Totalt beräknat skattemässigt underskott uppgår till 64,8 (67,4) MSEK i koncernen, samtliga underskott finns i Sverige. Per den 31 december 
2020 har koncernen aktiverat underskottsavdrag om 37,5 (40,1) MSEK som leder till en uppskjuten skattefordran om 7,8 (8,3) MSEK. Några 
förfallotidpunkter för dessa finns inte. Inga underskott har aktiverats för enheter som går med förlust. Den uppskjutna skattefordran har beräk-
nats utifrån den nya skattelagstiftningen som trädde i kraft 2019-01-01. Den uppskjutna skattefordran redovisas som anläggningstillgång.

Uppskjutna skattefordringar har redovisats då de bedömts kunna avräknas mot framtida skattemässiga överskott, inom en rimlig framtid om 
5 år. Underskott som ej aktiverats bedöms återvinnas på en längre horisont.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt 
när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Efter sådan kvittning har följande belopp framkommit och redovisas i balansräk-
ningen:

kSEK 2020 2019 2020 2019

Uppskjutna skattefordringar, underskottsavdrag 7 824 8 331 7 496 8 018

Uppskjutna skatteskulder, obeskattade reserver - -16 - -

Uppskjutna skatter redovisade i balansräkningen 7 824 8 315 7 496 8 018
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Not 8 Intäkter från avtal med kunder
Koncernen redovisar huvudsakligen intäkter över tid i en kategori och det finns inga kostnader kopplat till att erhålla eller fullfölja kontrakt. 
Kategorierna överensstämmer med intäktsinformationen som presenteras för koncernens rapporterbara segment i enlighet med IFRS 8.

Koncern

kSEK 2020 2019

Projektledning 354 228 355 698

Totalt 354 228 355 698

Intäkter från externa kunder fördelade per geografiskt område 1) Koncern

kSEK 2020 2019

Sverige 312 115 295 154

Asien 24 501 41 973

Afrika 16 339 17 674

Övriga Europa 1 273 897

Totalt 354 228 355 698

1) Intäkterna från externa kunder fördelade per geografiskt område är baserade på var kunderna är lokaliserade.

Tidpunkt för intäktsredovisning Koncern

kSEK 2020 2019

Intäkter redovisas vid en viss tidpunkt

Projektledning 333 475 328 763

Intäkter redovisas över tiden

Projektledning 20 753 26 935

Totalt 354 228 355 698

 

Följande tabell visar det sammanlagda beloppet av det transaktionspris som fördelats till de prestationsåtaganden som är ouppfyllda (eller 
delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden.

Transaktionspris som allokeras till återstående prestationsåtaganden Koncern

kSEK 2020 2019

Projektledning 45 490 94 550

Totalt 45 490 94 550

Ledningen förväntar sig att 45 % av transaktionspris som fördelats till de prestationsåtaganden som är ouppfyllda i slutet av 31 december 
2020 kommer att redovisas som intäkt under nästa rapporteringsperiod. Av återstående 55 % kommer 5 % att redovisas som intäkt under 
räkenskaps år 2022 och 13 % under räkenskapsår 2023. Resterande 37% kommer att redovisas som en intäkt efter 3 år.
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Not 8 Intäkter från avtal med kunder, forts
Följande tabell visar hur avtalssaldon (exklusive kundfordringar) från avtal med kunder fördelas per intäktsström och redovisas i koncernens 
balansräkning.

Avtalstillgångar Koncern

kSEK 2020-12-31 2019-12-31

Pågående uppdrag 31 177 28 099

Upplupna intäkter - 739

Summa 31 177 28 838

Förlustreserv för avtalstillgångar - -

Redovisat värde 31 177 28 838

Avtalstillgångarna ingår i sin helhet i posten pågående uppdrag. De avser upparbetade tjänster och bokas av när posten övergår till kund-
fordran eller kvittas mot erhållet förskott.
Hifab bedömer att det inte finns behov av nedskrivningar för nuvarande avtalstillgångar då det görs löpande bedömning av kreditreserve-
ringar, baserat på historik och erfarenhet samt nuvarande och framtida faktorer.

Avtalsskulder Koncern

kSEK 2020-12-31 2019-12-31

Förskott kunder 1 553 7 870

Redovisat värde 1 553 7 870

varav

Långfristiga skulder - -

Kortfristiga skulder 1 553 7 870

Redovisat värde 1 553 7 870

Avtalsskulderna är förskott som erhållits av kund. De uppstår i samband med att projektet startas upp. De räknas av i takt med att förskottet 
förbrukas vilket styrs av återbetalningsplaner enligt varje enskilt avtal i kombination med upparbetning av tjänster. Avtalsskulderna ingår i 
kortfristiga skulder, förskott kunder. Samtliga förskott från kund betraktas som korta.

Följande tabell visar hur stor del av redovisade intäkter under perioden som är hänförligt till erhållna förskott som ingick i redovisad 
avtalsskuld vid ingången av året. Inga intäkter har redovisats under året som är hänförligt till uppfyllda prestationsåtaganden under tidigare 
perioder.

Intäkter som redovisats under den rapportperiod som inkluderats i avtalets skuldsaldo i början av perioden Koncern

kSEK 2020 2019

Försäljning av konsulttjänster 7 870 1 932

Totalt 7 870 1 932

Ej nyttjade förskott är beroende av långa återbetalningstider enligt betalplan över flera år.
I övrigt finns det inga aktiverade kostnader avseende att fullfölja eller erhålla kontrakt.
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Not 9 Finansiella instrument
Nedan framgår de olika kategorierna av finansiella instrument som finns i koncernens balansräkning.

Koncernen 2020-12-31   
 
kSEK

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Tillgångar

Långfristiga fordringar * 146 -

Pågående uppdrag 32 964 -

Kundfordringar 52 718 -

Övriga fordringar 3 009 -

Kassa och Bank 15 111 -

Skulder

Långfristiga leasingskulder ** - 10 869

Långfristiga skulder - 100

Leverantörsskulder - 31 403

Kortfristiga leasingskulder ** - 8 041

Övriga skulder - 974

Summa 103 948 51 387

Koncernen 2019-12-31   
 
kSEK

Upplupet  
anskaffnings-

värde

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Tillgångar

Långfristiga fordringar * 1 064 -

Pågående uppdrag 28 099 -

Kundfordringar 66 714 -

Övriga fordringar 996 -

Kassa och Bank 15 377 -

Skulder

Långfristiga leasingskulder ** - 16 191

Långfristiga skulder - -

Leverantörsskulder - 33 066

Kortfristiga leasingskulder ** - 9 825

Övriga skulder - 2 678

Summa 112 250 61 760

* Del av Andra långfristiga fodringar i koncernens Rapport över finansiell ställning.
**Värderade enligt IFRS 16.
Av koncernens totala kundfordringar om 57 761 kSEK har 5 043 kSEK reserverats som osäkra fordringar.
Förfallna kundfordringar över 90 dagar uppgår till 12 277 kSEK.
För övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena vara en god approximation av de verkliga värdena 
till följd av att löptiden och / eller räntebindningen understiger tre månader vilket innebär att en diskontering baserat på gällande mark-
nadsförutsättningar inte bedöms leda till någon väsentlig effekt.
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Not 9 Avstämning av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten, forts

Koncernen
 
kSEK 2019-12-31 Kassaflöde

Ej kassa flödes 
påverkande 

poster 2020-12-31

Leasingskulder  26 016 -7 106  -  18 910 

Långfristiga räntebärande skulder  -  100  -  100 

Kortfristiga räntebärande skulder  2 000 -2 000  -  - 

Utnyttjad checkkredit  678 296  -  974 

Koncernen
 
kSEK 2018-12-31 Kassaflöde

Ej kassa flödes 
påverkande 

poster 2019-12-31

Leasingskulder  - -10 323  36 339*  26 016 

Långfristiga räntebärande skulder  2 000 -2 000  -  - 

Kortfristiga räntebärande skulder  4 000 -2 000  -  2 000 

Utnyttjad checkkredit  - 678  -  678 

Moderbolaget
 
kSEK 2019-12-31 Kassaflöde

Ej kassa flödes 
påverkande 

poster 2020-12-31

Långfristiga räntebärande skulder  -  -  -  - 

Moderbolaget
 
kSEK 2018-12-31 Kassaflöde

Ej kassa flödes 
påverkande 

poster 2019-12-31

Långfristiga räntebärande skulder  2 000 -2 000  -  - 

* Effekt från ingångsbalans och förändringar under året av IFRS 16
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Not 10 Kundfordringar
IFRS koncernen ÅRL moderbolaget

kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar, brutto 57 761 70 567 - -

Reserv för osäkra fordringar -5 043 -3 853 - -

Summa kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar 52 718 66 714  - -

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, överensstämmer med verkligt värde.

Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Reserv osäkra fordringar vid årets början -3 853 -867 - -

Nettoförändring av reserv -1 795 -2 951 - -

Omräkningsdifferenser 605 -35 -  -

Summa reserv osäkra fordringar -5 043 -3 853  -      -

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
 
Åldersanalys kundfordringar, kSEK Brutto 

Reserv 
osäkra kund-
fordringar Brutto 

Reserv 
osäkra kund-
fordringar

Ej förfallna 42 220 - 50 073 -

Förfallna 30 dagar 3 010 - 6 278 -

Förfallna 31-60 dagar 267 - 4 769 -

Förfallna 61-90 dagar -13 - 637 -

Förfallna > 90 dagar 12 277 -5 043 8 810 -3 853

Summa 57 761 -5 043 70 567 -3 853

Koncernen fördelat Sverige och Utland

2020-12-31 2019-12-31

Sverige 

Åldersanalys kundfordringar, kSEK Brutto

Reserv 
osäkra kund-
fordringar Brutto

Reserv  
osäkra kund-
fordringar

Ej förfallna 39 416 - 34 558 -

Förfallna 30 dagar 2 980 - 5 673 -

Förfallna 31-60 dagar 267 - - -

Förfallna 61-90 dagar -13 - 79 -

Förfallna > 90 dagar -1 - 2 163 -1 536

Summa 42 649 - 42 473 -1 536

2020-12-31 2019-12-31

Utland 

Åldersanalys kundfordringar, kSEK Brutto

Reserv 
osäkra kund-
fordringar Brutto

Reserv  
osäkra kund-
fordringar

Ej förfallna 2 804 - 15 515 -

Förfallna 30 dagar 30 - 605 -

Förfallna 31-60 dagar - - 4 769 -

Förfallna 61-90 dagar - - 558 -

Förfallna > 90 dagar 12 278 -5 043 6 647 -2 317

Summa 15 112 -5 043 28 094 -2 317

Ledningen bedömer att en löptidsanalys över kommande inbetalningar ej avviker väsentligt från ovan åldersanalys. Koncernen definierar
fallissemang som fordringar som är förfallna med mer än 90 dagar och i de fallen görs en individuell bedömning och reservering.
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Not 11 Goodwill
LBK Projektledning AB Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 2020-01-01 6 148 6 148 -  -

Årets anskaffningar genom förvärv - - - -

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 6 148 6 148 - -

Utgående redovisat värde 6 148 6 148 -  -

Hifab DU Teknik AB Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 2020-01-01 9 806 9 806 -  -

Årets anskaffningar genom förvärv - - - -

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 9 806 9 806 - -

Utgående redovisat värde 9 806 9 806 -  -

Bedömningen av värdet på koncernens goodwillpost har gjorts utifrån de två kassagenererande enheternas nyttjandevärde. Prövning av ned-
skrivningsbehovet sker årligen. Nyttjandevärdet bygger på det kassaflöde som enheten bedöms generera i koncernen framåt i tiden.  
De framtida kassaflöden som används vid beräkning av enhets nyttjandevärde baseras på budget och affärsplan för 2021. Därefter baseras 
kassaflödena på prognos som sträcker sig till 2025. Bedömd omsättningstillväxt 2021-2025 är för DU teknik 2,6% (2,6%) och för LBK 5% (5%). 
Därefter ingen tillväxt. Vår erfarenhet säger att känsligheten för möjlighet att väsentligt öka omsättningen är begränsad varför försiktighet finns 
i framtida beräkningar. Kostnaderna bedöms öka i samma takt som omsättningen under 2021-2025 således samma rörelsemarginal. Därefter 
bedöms kostnaderna öka något och rörelsemarginalen minska med 2-3 procentenheter. Vid beräkning av nyttjandevärden har en diskonte-
ringsränta om 10% (8%) före skatt tillämpats. Förändringen avspeglar den förändringen som skett i andelen främmande kapital som minksat. 
Känsligheten ligger i möjligheten att attrahera och behålla ny och befintlig personal. Baserat på de antaganden som presenteras ovan översti-
ger nyttjandevärdet redovisat goodwillvärde för samtliga kassa genererande enheter. Rimliga förändringar av ovanstående antaganden skulle 
inte medföra att något nedskrivningsbehov skulle uppkomma avseende goodwill.

Not 12 Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020-12-31  2019-12-31 2020-12-31  2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 550 550  -  -

Förvärvat under året - -  - -

Försäljningar/utrangeringar -550 -  -  -

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 0 550  - -

Ingående avskrivningar -275 -92  -  -

Försäljningar/utrangeringar 275 -  -  -

Årets avskrivningar - -183  -  -

Summa ackumulerade avskrivningar 0 -275  - -

Utgående redovisat värde 0 275  -  -

Immateriella anläggningstillgångar, externt förvärvade, utgörs av kundrelationer, orderstock och utestående offerter.
Avskrivningar enligt plan på de immateriella tillgångarna baseras på en nyttjandeperiod av 3 år.
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Not 13 Inventarier
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020-12-31   2019-12-31 2020-12-31   2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 851 9 384  -  -

Inköp under året 579 526  - -

Försäljningar/utrangeringar -51 -60  -  -

Omräkningsdifferens årets  - 1  -  -

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 10 379 9 851  - -

Ingående avskrivningar -9 298 -9 178  -  -

Försäljningar/utrangeringar 51 60  -  -

Årets avskrivningar -305 -170  -  -

Omräkningsdifferens årets 2 -10  - -

Summa ackumulerade avskrivningar -9 550 -9 298  - -

Utgående redovisat värde 829 553  -  -

Utgående redovisat värde om 829 kSEK fördelar sig med 829 kSEK på Sverige och 0 kSEK på Finland.
Avskrivningar enligt plan på inventarier baseras på följande nyttjandeperioder:

Kontorsinventarier  5 år
Datautrustning 3 år
Övriga inventarier 5 år

Not 14 Aktiverade ombyggnadskostnader
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 146 1 146  - -

Inköp under året  -  -  - -

Försäljningar/utrangeringar  -  -  - -

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 1 146 1 146  - -

Ingående avskrivningar -1 146 -1 146  - -

Försäljningar/utrangeringar  -  -  - -

Årets avskrivningar  -  -  - -

Summa ackumulerade avskrivningar -1 146 -1 146  - -

Utgående redovisat värde - -  - -
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Not 15 Nyttjanderätter

kSEK Lokaler Bilar Totalt

Ingående anskaffningsvärde 2020-01-01 29 889 6 084 35 973

Justeringar av tillkommande nyttjanderätter 2 441 -177 2 264

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 32 330 5 907 38 237

Ingående avskrivningar 2020-01-01 -8 357 -1 967 -10 323

Årets avskrivningar -8 074 -393 -8 467

Summa ackumulerade avskrivningar 2020-12-31 -16 431 -2 360 -18 790

Utgående redovisat värde 2020-12-31 15 899 3 547 19 446

kSEK Lokaler Bilar Totalt

Ingående anskaffningsvärde 2019-01-01 13 608 2 395 16 003

Justeringar av tillkommande nyttjanderätter 16 281 3 689 19 970

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 2019-12-31 29 889 6 084 35 973

Ingående avskrivningar 2019-01-01 0 0 0

Årets avskrivningar -8 357 -1 967 -10 323

Summa ackumulerade avskrivningar 2019-12-31 -8 357 -1 967 -10 323

Utgående redovisat värde 2019-12-31 21 532 4 117 25 649

Belopp redovisade i resultatet
kSEK 2020 2019  

Avskrivningar på nyttjanderätter -10 931 -10 323

Räntekostnader för leasingskulder -721 -911

Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal av lågt värde

Bilar 627 181

Lokalhyra 1 794 1 229

Övrigt 1 547 1 128

Summa kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal av lågt värde 3 968 2 538

Hela beloppet är kostnadsfört under året.
Den 31 december 2020 har koncernen förpliktelser gällande korttidsleasingavtal om 4 055 kSEK. 
Det totala kassaflödet för leasingavtal uppgick till 12 279 kSEK

Löptidsanalys leasingskuld
kSEK 2020-12-31 2019-12-31  

År 1 9 501 11 316

År 2 8 090 8 512

År 3 2 649 6 123

År 4 - 1 301

År 5 och senare - -

Beloppen avser odiskonterade leasingbetalningar

Klassificeras som 
kSEK 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder 10 869 16 191

Kortfristiga skulder 8 041 9 825

Summa leasingskuld 18 910 26 016

Koncernens nyttjanderätter är föremål för årlig nedskrivningsprövning. En diskonteringsränta om 3% för lokaler och 5% för fastigheter har 
använts. Nedskrivningsprövningen är gjord på koncernen som kassagenererande enhet. Utfallet av nedskrivningsprövningen är att det 
redovisade värdet på Nyttjanderätterna är motiverat och ingen nedskrivning behöver ske. 
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Not 16 Andelar i koncernföretag
Bokfört värde SEK

Hifab Group AB Org.nummer Säte Antal aktier
Kapital och 

röster, % 2020-12-31 2019-12-31

Hifab Finans AB 556544-8098 Stockholm 205 100 316 316 

Hifabgruppen AB 556537-8261 Stockholm 2 900 000 100 147 176 147 176 

 Hifab AB 556125-7881 Stockholm 100

Pontem Access AB 556519-9220 Stockholm 75,5

Hifab AS Norge 954 985 601 Oslo 100

CMn Byggprojektledaren i Norr AB 556377-2739 Stockholm 100

Hifab LSPI 81 01-83 Vilnius 100

Hifab DU Teknik AB 556573-1550 Stockholm 100

Hifab KanEnergi AB 556541-8927 Stockholm 100

Hifab Netcom AB 556599-8787 Stockholm 100

Hifab International AB 556100-3962 Stockholm 100

Hifab Kazakhstan Sweden Ltd 26879-1901-TOO Astana 50

Hifab Oy 1775079-9 Esbo 100

Hifab Development AB 556426-9297 Stockholm 100

Hifab Middle East Ltd 1010183035 Riyadh 50

Hifab SIA 33699 Riga 100

ICS Interconsult Sweden AB 556460-7884 Stockholm 100

Hifab Netcom Nigeria Ltd 603173 Lagos 72,5

Fiberdata Operations AB 556589-6742 Stockholm 1 000 100 79  79 

Hifab Activity AB 556318-5833 Stockholm 4 000 100 517  517 

Danovia Data AB 556435-0584 Stockholm 50 304 100 503  503 

LBK Projektledning AB 556657-7473 Stockholm  1 000 100 4 111  4 111 

Summa 152 702 152 702

Andelar i koncernföretag Moderbolaget

kSEK 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 199 509 199 509

Årets investeringar - -

Årets avyttringar - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 199 509 199 509

Ingående nedskrivningar -46 807 -41 683

Årets avyttringar - -

Årets uppskrivning/nedskrivning - -5 124

Utgående ackumulerade nedskrivningar -46 807 -46 807

Utgående bokfört värde 152 702 152 702
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Not 17 Andelar i intresseföretag och joint ventures

Kapitalandel % Rösträttsandel %
Bokfört värde 

koncernen kSEK Org. nummer Säte

Hifab Middle East Co Ltd 50 50  - 1 010 183 035 Riyadh

Hifab Kazakstan 50 50  - 26879-1901-TOO Astana

Joint ventures är värderat till 0 i moderbolagets balansräkning. Utöver moderbolagets bokförda värde ingår i resultat- och balansräkning 
för koncernen följande värdetillskott från Hifab Middle East Co Ltd och Hifab Kazakstan, vilket motsvarar 50 % av bolagets resultat- och 
balansräkning. 

Resultaträkning 2020 Balansräkning 2020-12-31

Nettoomsättning - Anläggningstillgångar -

Verksamhetens kostnader - Omsättningstillgångar 243

Årets resultat - Summa tillgångar 243

Not 18 Pågående uppdrag för annans räkning
Koncernen Moderbolaget

Fast pris, kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fast pris 26 285 11 332  -  -

Löpande räkning, upparbetat 4 892 16 767  - -

Summa 31 177 28 099  -  -

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 1 941 2 343  - -

Förutbetalda pensionskostnader 198 146  -  -

Förutbetalda försäkringar 53 158  -  -

Övriga poster 3 014 2 886  -  -

Upplupna intäkter - 739  -  -

Summa 5 206 6 272  -  -

Not 20 Andra långfristiga fordringar koncernföretag
Moderbolaget

kSEK 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 7 694 6 512

Koncernfordringar -1 183 1 182

Justering - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 511 7 694

Ingående nedskrivningar - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar - -

Utgående redovisat värde 6 511 7 694

Alla fordringar är koncernfordringar vilka nettas bolag för bolag, långfristiga fordringar mot långfristiga skulder.  
Koncernbidrag, utdelning etc. utgör nettoskillnaden. 
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Not 22 Aktiekapital
Moderbolagets aktiekapital består av 60 838 912 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Beträffande specifikation av förändringar i eget  
kapital, se sammanställningar över förändringar i Eget Kapital, sidan 18. 

Antal aktier
Aktiekapitalet i moderbolaget fördelar sig på 1 562 666 A-aktier och 59 276 246 B-aktier. A-aktier medför 10 röster och B-aktier 1 röst.

Föreslagen utdelning
Enligt förvaltningsberättelsen föreslår styrelsen att ingen utdelning sker (0).

Antal A-aktier B-aktier
Totalt  

antal aktier

IB 2020-01-01 1 562 666 59 276 246 60 838 912

UB 2020-12-31 1 562 666 59 276 246 60 838 912

Not 23 Checkräkningskredit
Koncernen har en outnyttjad checkkredit på 25 029 (26 043) kSEK. Checkkrediten är utnyttjad med 975 (0) KSEK.

Not 21 Resultat per aktie
Koncernen

kSEK 2020 2019

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 457 -10 798

Genomsnittligt antal aktier 60 838 912 60 838 912

Resultat per aktie 0,06 -0,18

Inga potentiella stamaktier finns, varför ovanstående sammanställning avser resultat per aktie före och efter utspädning

Not 24 Finansiella skulder
2020-12-31 2019-12-31

 
Koncernen, kSEK

Finansiella 
skulder

Leasing 
skulder Total Finansiella 

skulder
Leasing 
skulder Total

Förfaller inom 1 år 32 413 8 041 40 454 35 794 11 316 47 110

Förfaller inom 1-3 år 73 10 869 10 942 131 14 635 14 766

Förfaller inom 5 år 136 - 136 - 1 301 1 301

Summa 32 622 18 910 51 532 35 925 27 252 63 177

2020-12-31 2019-12-31

 
Moderbolaget, kSEK

Finansiella 
skulder

Leasing 
skulder Total Finansiella 

skulder
Leasing 
skulder Total

Förfaller inom 1 år - - - 2 678 - 2 678

Förfaller inom 1-3 år - - - - - -

Förfaller inom 5 år - - - - - -

Summa - - - 2 678 - 2 678
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Not 28 Ej kassaflödespåverkande redovisningsposter
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020 2019 2020 2019

Avskrivningar enligt plan 305 353 - -

Avskrivning nyttjanderätt 10 931 10 323 - -

Kursförändringar -170 40 - -

Avsättning Kapitalförsäkring - -34 - -

Avsättning skatter - -79 - -

Effekt IFRS 16 -4 728 240 - -

Summa 6 338 10 843 - -

Not 29 Disposition av företagets vinst eller förlust
Förslag till disposition av årets vinst

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, SEK:

Balanserat resultat 93 155 323

Överkursfond 50 192 102

Årets resultat 2 013 520

Vinstmedel att disponera 145 360 945

 -

Ingen utdelning för verksamhetsåret 2020 föreslås:

I ny räkning överförs 145 360 945

Not 27 Köp och försäljning till koncernbolag
Moderbolaget Hifab Group AB bedriver ingen försäljning och har inte heller några inköp från dotterbolag. 

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter för egna skulder och avsättningar.

Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckningar för skuld till kreditinstitut 26 500 26 500 -  -

Ställda panter för andelar i koncernföretag 12 900 12 900 -  -

Garantiförbindelser 7 380 11 332 -  -

Summa 46 780 50 732 -  -

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderbolaget

kSEK 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade kostnader 19 128 17 809 - -

Upplupna kostnader underkonsulter 7 246 5 300 - -

Övriga poster 1 587 5 073 - 2

Summa 27 961 28 182 - 2
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Not 31 Risker
Marknadsrisker
Koncernens verksamhet påverkas av den allmänna konjunkturutvecklingen, vilken har en stark påverkan på de privata företagens vilja och 
möjligheter att investera. En stor del av försäljningen sker till offentliga kunder där politiska beslut kan få påverkan på koncernens affärs-
möjligheter. Branschens brist på personal med stor rörlighet på marknaden som följd kan inverka negativt på möjligheterna om trenden 
fortsätter.

Försäkringsbara risker
Hifab Group AB har sedvanliga försäkringar avseende egendoms- och ansvarsrisker för koncernen.

Finansiella risker
Moderbolaget samordnar likviditetsplaneringen och följer en av styrelsen beslutad finanspolicy. De finansiella riskerna i verksamheten är 
låga. Kontroller utförs internt på olika sätt. Den främsta finansiella risken är kreditrisken. Finansiella instrument såsom exempelvis derivat och 
liknande används inte och medför därmed ingen risk.

Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk 
och likviditetsrisk. De finansiella riskerna i moderbolaget överensstämmer med koncernens risker. Koncernens sammanlagda lånefinansiering 
uppgår per 31 december 2020 till 0,1 MSEK varav kortfristig del 0 MSEK, avseende tilläggsköpeskilling. Koncernens upplåning har skett 
hos Danske Bank och följer sedvanliga villkor med panter enligt specificering i not 26. Finansiella skulder exklusive banklån, har kort löptid 
0–3 månader varför redovisat värde bedöms motsvara verkligt värde. Dessa är huvudsakligen rörlig ränta varför bedömningen är att verkligt 
värde motsvaras av redovisat värde. 

Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Koncernen har finansiella räntebä-
rande nettotillgångar på -4,8 MSEK per balansdagen. Hifab har god soliditet och lånebehovet avser i huvudsak nyttjande av checkkrediten. 
Under större delen av året nyttjas ej krediten.

Kreditrisk
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. De flesta av Hifabkoncernens mest 
betydelsefulla kunder är stora och solida. Den kreditrisk som föreligger består främst av dessa kundfordringar. Av koncernens totala kundfordringar 
om 57 761 kSEK är andelen förfallna fordringar äldre än 90 dagar 12 277 kSEK. Kreditupplysning tas på nya kunder. Den maximala kreditrisken 
motsvaras av de finansiella tillgångarnas bokförda värde. Bedömningen är att det inte föreligger någon betydande koncentration av kreditrisker, 
geografiskt eller inom ett visst kundsegment. Reserven för kundfordringar bedöms utifrån individuella bedömningar som är baserade på tidigare 
händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. Förlustreserven för kundfordringar och avtalstillgångar 
värderas alltid till ett belopp motsvarande löptiden för förväntade kreditförluster. Översyn för att bedöma affärsmässiga risker i dessa relationer 
sker löpande och nedskrivningar av fordringar sker när det finns objektiva bevis för att förfallna belopp inte kommer att betalas. Se not 10. 

Likviditetsrisk
Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckligt med likvida medel, alternativt avtalade kreditmöjligheter för att kunna 
stänga marknadspositioner. Likviditetsrisken bedöms i nuläget vara rimligt låg, det finns tillräckligt med likvida medel och avtalade kreditmöj-
ligheter för att göra denna bedömning.

Verkliga värden
Klassificering av finansiella tillgångar 
Skuldinstrument som uppfyller följande villkor värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde:

-  den finansiella tillgången hålls inom en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar för att samla in avtalsenliga kassaflö-
den; och

-  de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet

Skuldinstrument som uppfyller följande villkor värderas därefter till verkligt värde via övrigt totalresultat:
-  den finansiella tillgången hålls inom en affärsmodell vars mål uppnås genom att både samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja de 

finansiella tillgångarna; och
-  de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av 

kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.
Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna generera avkastning till 
aktieägarna, nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapital nere. Utdelning till 
aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på åtgärder som koncernen kan använda sig 
av för att justera kapitalstrukturen. 

Valutarisker 
Valutarisken består i att valutakursförändringar får en negativ påverkan på koncernens resultat och eget kapital. Valutaexponering uppstår 
i samband med betalningsflöden i utländsk valuta då internationella kundkontrakt upprättas huvudsakligen i EUR, USD eller BDT. Policyn 
innebär att i så hög grad som möjligt möta kostnaderna med samma valuta som intäkterna. Förväntade valutaöverskott värderas kontinuerligt 
och beslut tas huruvida säkring eller växling skall ske. Allt inom ramen för finanspolicyn som innebär att koncernen ej skall spekulera i valuta. 
Den totala exponeringen uttryckt i SEK och efter kvittning av motriktade flöden uppgick under 2020 till 353 KSEK. 

Not 30 Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har skett under perioden, förutom ersättningar till styrelse och ledning.
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Not 32 Koncernens Kapital 
Hifab Group förvaltar sitt kapital för att trygga koncernens fortlevnad och handlingsfrihet samt att tillgodose att avkastningen till aktieägarna 
maximeras genom en bra balans mellan skulder och eget kapital. Fördelningen mellan eget och lånat kapital ska vara sådan att en god balans 
erhålls mellan risk och avkastning. Koncernens egna kapital består av det egna kapitalet, samt kort- och långfristig upplåning. Det egna kapita-
lets delar samt förändring under året beskrivs i koncernens förändring av eget kapital på sid 18. 

Som garanti för checkkrediten om 26 004 kSEK finns ställda panter och företagsinteckningar till ett värde av 39 400 kSEK. Kapitalstrukturen 
anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska förutsättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa kapital-
strukturen kan koncernen dela ut medel, öka det egna kapitalet genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott samt minska respektive öka 
skulderna.

Under året har koncernen amorterat räntebärande skulder om 1,9 miljoner SEK och koncernens andel räntebärande skulder per 31 decem-
ber 2020 är minimal, vidare har koncernen en god likviditet samt ett bra kassaflöde. Risken är mycket liten att ett löpande lånebehov skall 
uppstå. Koncernens mål är att inte ta upp några lån, inte nyttja vår checkkredit mer än vid verksamhetsmässiga fluktuationer i form kalender-
effekter i den löpande verksamheten. Ha en stabil soliditet och likviditet så att de verksamma bolagen har en god kreditrating motsvarande 
AA eller bättre.

Not 33 Händelser efter räkenskapsårets utgång
Ny Marknadsområdeschef
Hifab har anställt Jonas Thimberg som ny Marknadsområdeschef för Syd. Jonas har en lång erfarenhet från branschen där han jobbat som 
bland annat regionchef, divisionschef och VD i olika teknik- och samhällskonsultföretag. Jonas tillträdde sin tjänst 1 februari 2021 och kommer 
att ingå i koncernledningen. 

Covid-19
Hifab har vidtagit ett flertal åtgärder för att undvika spridning, skydda medarbetare och kunder samt för att dämpa de negativa effekterna som 
kan uppstå för Hifab. Dessa åtgärder har fortsatt under 2021. Den svenska marknaden har varit fortsatt god under inledningen av 2021, vad 
gäller utlandsverksamheten ser vi fortsatt nedstängda länder men bedömningen är att de successivt kommer att öppna upp. 

Påverkan på verksamheten har fortsatt varit begränsad under 2021 och har inte ändrats till väsentlig påverkan. En sådan förändring kan dock 
fortfarande ske relativt snabbt.

Not 31 Risker
Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsriskerna i Hifab är inom områdena miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och korruption. Det område som utgör 
största riskzonen är korruption, både i Sverige och utland. Tillsammans med Världsbanken har företaget inlett en översyn och förbättringsarbete kring 
de interna processerna samt upphandling av leverantörer, arbetet är i sin slutfas och färdigställdes i februari 2021. Hifab arbetar aktivt för att säkra 
dessa risker och har kompletterat vår uppförandekod med en antikorruptionspolicy som ska ge vägledning till både medarbetare och samarbetspart-
ners. Se vår Hållbarhetsredovisning. 

IT-säkerhet
Hifab arbetar aktivt med IT-säkerhet och har vidtagit åtgärder för att förhindra att IT-problem uppstår. I den mån det ändå uppstår problem 
åtgärdas detta snabbt så att produktion och leveranser påverkas minimalt. Hifab har en IT-avdelning som arbetar med att säkerställa driften, 
värdera våra system och utveckla dessa på ett säkert sätt. 

 forts
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hifab Group AB 
organisationsnummer 556394-1987

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Hifab Group AB för räkenskapsåret  
2020-01-01 – 2020-12-31. Bolagets årsredovisning och 
koncern redovisning ingår på sidorna 10-49 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2020 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra informatio-
nen återfinns på sidorna 2-9 och 52-56 men innefattar inte 
årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisions-
berättelse avseende dessa.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informatio-
nen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rap-

portera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansva-
rar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och koncern redovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncern redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på miss-
tag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.
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  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

  utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Hifab Group AB för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att 
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 31 mars 2021, Deloitte AB,  
Johan Telander, Auktoriserad revisor
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Styrelse i Hifab Group AB

Karin Annerwall Parö

Styrelseledamot, 1961

Invald i styrelsen: 2018 

Andra väsentliga uppdrag: 
Ledamot i Ingenjörsvetenskapsaka-
demien avdelning II, styrelseleda-
mot Brand Invest. 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Karin har haft flera höga 
befatt ningar på Sweco, bland 
annat som VD för Sweco Systems 
AB och som affärsområdeschef för 
WSP Environmental. Karin har även 
ingått i ledningsgruppen för Sweco 
Sverige. Tidigare har hon varit VD 
på Metria AB och innan dess 
arbetade hon flera år på Vattenfall, 
bland annat som miljö chef. Sedan 
2017 driver hon eget företag med 
fokus på ledar skap, strategi och 
verk sam hets utveckling.

Utbildning: Civilingenjör & 
Teknologi licentiat kemiteknik, 
KTH, Stockholm

Aktieinnehav: -

Mikael Sjölund

Styrelseledamot, 1971

Invald i styrelsen: 2020 

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseledamot i Libitum, 
Projektinköp och Wirba. 

Huvudsaklig arbetslivs erfarenhet:  
VD och ägare Coreco sedan 2015 
och egna investeringsverksamheten 
Kvarnsvik sedan 2014. Innan dess 
vice VD Assemblin, Inköpsdirektör 
Skanska Sverige och diverse andra 
ledande befattningar inom Skanska 
under drygt 15 år.

Utbildning: Byggnadsingenjör 
med ekonomisk inriktning, 
Högskolan i Borås 

Aktieinnehav: -

Tomas Hermansson

Styrelseledamot, 1968

Invald i styrelsen: 2017 

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseordförande i Stads-
utvecklarna i Värta hamnen. 
Styrelse ledamot i FastighetsNytt 
och Brandkontoret. 

Huvudsaklig arbetslivs erfarenhet: 
VD och koncernchef för Bonnier 
Fastigheter AB sedan 2007, innan 
dess affärsenhetschef på Klövern 
AB, Förvaltningschef på Fabege 
AB och över 10 års erfarenhet från 
olika linjebefattningar inom 
Skanska koncernen.

Utbildning: Civilingenjör, Väg och 
vatten, KTH, Stockholm 

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier

Petter Stillström

Styrelseledamot, 1972

Invald i styrelsen: 2019 

Andra väsentliga uppdrag:  
Ordförande i Nilörngruppen, 
OEM International och Softronic. 
Ledamot BE Group. 

Huvudsaklig arbetslivs erfarenhet:  
VD för Traction sedan 2001 och 
styrelseledamot sedan 1997. 

Utbildning: Ekonomie magister, 
Stockholms universitet 

Aktieinnehav: Delägare i Traction 
och Niveau Holding, som 
sammantaget äger ca 61 % av 
aktierna och 68 % av rösterna i 
Hifab Group.

Carl Östring

Styrelseledamot, 1974

Invald i styrelsen: 2018 

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseordförande Drillcon AB, 
Stenhusgruppen AB och Kapatens 
Partners AB. Styrelseledamot 
Duroc AB och Recco AB. 

Huvudsaklig arbetslivs erfarenhet: 
Driver affärsjuridisk rådgivning 
genom Carl Östring General 
Counsel AB. Tidigare chefsjurist 
och Investment Manager på 
Traction, dessförinnan advokat och 
konkursförvaltare. 

Utbildning: Jur kand, Uppsala 
universitet

Aktieinnehav: -

Emma Berg Jonsson

Styrelsesuppleant för Unionen, 
1973 

Invald i styrelsen: 2019

Henrik Hederfors

Styrelseledamot för Unionen, 
1971 

Invald i styrelsen: 2017
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Företagsledning i Hifab Group AB

Robert Johansson

CFO

A-aktier: -
B-aktier: -

Malin Sandkulla

Human Resources Director 

A-aktier: -
B-aktier: -

Patrik Schelin

CEO

A-aktier: -
B-aktier: 200 000

Krister Ledberg

Marknadsområdeschef Mitt

A-aktier: -
B-aktier: -

Cecilia Cederloo

Marknadsområdeschef Norr

A-aktier: -
B-aktier: 1 500

Farshad Saba

Marknadsområdeschef Öst 

A-aktier: -
B-aktier: 32 000

Jonas Thimberg

Marknadsområdeschef Syd 
A-aktier: -
B-aktier: -
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Tid och plats 
 
 
 
 

Rätt att delta 
 

Anmälan 
 

 

 

 

Ombud och 
biträden 

 
 

Utdelning 
 
 

Distribution av 
årsredovisningen 

Ekonomisk information  
2021/2022

Årsstämma

Årsstämman hålls tisdagen den 11 maj 2021 kl. 17.00. Hifabs huvudkontor: 
Norrtullspalatset, Sveavägen 167, plan 3, Stockholm. Med förbehåll att detta kan 
komma att ändras med anledning av rådande situation och resektioner. En digital 
årsstämma kan då istället ersätta den fysiska årsstämman. Dock kommer samma 
datum och tid gälla. Mer information kommer i kallelsen till årsstämman som 
offentliggörs den 8 april 2021.

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare, dels på avstämningsdagen den 
3 maj 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB för bolagets räkning 
förda aktieboken, dels senast fredag den 7 maj 2021 kl. 12.00 ha anmält delta-
gande till bolaget.

Aktieägare som låtit förvärvsregistrera sina aktier måste senast den 3 maj 2021 
hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att 
äga rätt att delta vid stämman.  

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras till bolaget på följande sätt: 
E-post: hifabgroup@hifab.se 
Telefon: 010-476 60 00 
Post: Hifab Group AB, Att: Emma-Lisa Runius, Box 19090, 104 32 Stockholm 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, 
adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall eventuella biträden.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt 
ska vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att 
fullmakt måste insändas i original eller medföras till stämman. Aktieägare som 
önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman ska anmäla detta 
och antal biträden i samband med att anmälan görs till årsstämman.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 
2020. Om årsstämman beslutar enligt förslaget utgår ingen utdelning. 

Årsredovisningen finns tillgänglig hos företaget och på hemsidan www.hifab.se 
den 8 april 2021. Därutöver skickas årsredovisningen med post till de aktieägare 
som till bolaget anmäler att de önskar detta, se nedan.

Delårsrapporter
Januari–mars 2021: 28 april 2021 
Januari–juni 2021: 20 juli 2021 
Januari–september 2020: 25 oktober 2021

Bokslutskommuniké
Januari – december 2020: februari 2022

Informationskanaler
På Hifabs hemsida, www.hifab.se, presenteras delårsrapporter, årsredovisning, 
aktiekursdiagram och pressmeddelanden. Printad information kan erhållas via 
bolaget, antingen via beställning per telefon, 010-476 60 00 eller via e-post till 
info@hifab.se
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Hifab Group AB
www.hifab.se | tel 010-476 60 00 | fax 010-476 67 80

H U V U D KO N TO R

Sveavägen 167, 3tr, Box 19090, 104 32  Stockholm

H I FA B  A B  –  KO N TO R

Kungsgatan 10, 632 20 Eskilstuna
Drottninggatan 18, 803 20 Gävle

Magasinsgatan 22, 411 18 Göteborg 
Östra Storgatan 9, 553 20 Jönköping

St Larsgatan 12, 582 24 Linköping 
Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö 

Olai Kyrkogata 40, 602 33 Norrköping
Wedavägen 1B, 152 42 Södertälje 

Brogatan 1, 903 25 Umeå 
Badhusgatan 10, 722 15 Västerås 
Gustavsviksvägen 7, 70230 Örebro

H I FA B  I N T E R N AT I O N A L  A B

Sveavägen 167, 3tr, Box 19090, 104 32 Stockholm  

tel 010-476 60 00 | fax 010-476 67 80

I N T E R N AT I O N E L L A  KO N TO R

Hifab Bangladesh Branch Office 
Road 7, Block H, House 80, Flat B3
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh

Dhaka Office No: +880 2 5504 2718, 5504 2719
Mazedul.Islam@hifab.se

Hifab Oy Finland
Säterinkatu 6, FI-02600 Espoo, Finland 

tel +358 40 134 01 73 
Kent.Strand@hifab.fi


