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HiQ – stark utveckling i Sveriges bästa ITIT-konsultbolag
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Omsättningen ökar med 27,5 Mkr till 235,6 (208,1) Mkr, en ökning med
13 procent.
Rörelseresultatet (EBIT)
(EBIT) ökar till 50,6 (46,2) Mkr, en rörelsemarginal
rörelse marginal på
21,5 procent.
Resultat före skatt ökar till 50,9 (46,5) Mkr.
Resultat efter skatt ökar till 36,5 (33,7) Mkr.
Vinst per aktie ökar till 0,73 (0,69) kr.
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 17,3 (6,4)
(6,4) Mkr.
HiQ har utsetts till Sveriges bästa ITIT-konsultbolag i en undersökning
genomförd av Veckans Affärer.
HiQ har fått en ny order från FMV avseende utveckling av simulatorer
för träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen. Ordern uppgår till 22,0
Mkr.
HiQ
HiQ har tecknat ett avtal värt ca 30 Mkr över 5 år med tryckeritryckerikoncernen Heidelberger Druckmaschinen AG.
Den 27 mars fattade årsstämman beslut om utdelning om 2,10 kr per
aktie, totalt ca 105 Mkr, som betalades ut 4 april.
Gunnel Duveblad har valts till ny styrelseledamot i HiQ International
AB.
varumärke på arbetsmarknaden och attraherar duktiga
medarbetare även i en mycket konkurrensutsatt marknad.
Under kvartalet har rekryteringen varit mycket god. HiQ
har rankats som en av de 10 mest attraktiva
arbetsplatserna i Sverige och en av de 10 mest
uppskattade arbetsplatserna i Finland*.

2007 i korthet
2007 har börjat mycket bra för HiQ. Omsättningen för
perioden ökar med 13 procent och rörelsemarginalen
uppgår till 21,5 procent.
HiQ har en tydlig position i Norden som leverantör av
tjänster inom kommunikation, programvaruutveckling och
simulering. Med närmare 850 anställda är HiQ idag en av
de betydande aktörerna på den nordiska marknaden inom
dessa områden. Den starka tillväxten de senaste åren har
tillfört ny energi och skapar en drivkraft mot nya
satsningar.

HiQ har en mycket stark position i telekomsektorn och
efterfrågan på utveckling av nya produkter och system för
multimedia är hög. HiQ har idag ett starkt erbjudande och
arbetar med såväl leverantörer, operatörer, innehållsleverantörer och användare inom området. HiQ utvecklar bl
a plattformar som möjliggör IPTV åt ledande leverantörer
och projektleder kravställning, upphandling och
implementering av nya IPTV-plattformar hos operatörer.

Marknaden för IT-tjänster i Norden kännetecknas idag av
stark efterfrågan. HiQ arbetar i långsiktiga kundrelationer
med internationellt ledande kunder i många branscher,
som exempelvis Ericsson, FMV, GTECH, Nokia, Saab, SEB,
SonyEricsson Tele2 och Volvo.

HiQ har idag ett mycket starkt erbjudande till
finanssektorn och under första kvartalet en mycket god
tillväxt i detta segment. HiQ är specialister på att utveckla,
testa och förvalta transaktionsintensiva system för värdepappershandel hos kunder som Handelsbanken, Nordea,
OMX, SEB och Swedbank.

HiQ fortsätter att, med gott resultat, rekrytera fler
medarbetare och under perioden har det synts en
sjunkande trend i personalomsättningen. HiQ har ett starkt

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och
simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 850 anställda med kontor i
Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se
* Enligt undersökningar av Universum Communications och Great places to work Institute.
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Marknadsutveckling
HiQ är idag en betydande aktör på den nordiska ITmarknaden, och verksamheten kännetecknas av en bredd
både vad gäller antalet kunder och närvaro i olika
marknadssegment. Marknaden för IT-tjänster i Norden
kännetecknas av en stark efterfrågan. I denna marknad
kan HiQ dra nytta av sin starka position och fortsätter att
växa med god lönsamhet.
Exempel på avtal tecknade under perioden:
•

•

I januari fick HiQ i uppdrag av GVA Finland att
utveckla
ett
nytt
fastighetsoch
kundadministrationssystem. Med det nya systemet får
GVA en snabbare och effektivare hantering av sin
fastighets- och kundinformation, vilket gör att
företagets resurser kan utnyttjas på ett mer
produktivt sätt.

HiQs omsättning fördelad på branscher de senaste 12
månaderna

I januari tecknade HiQ ett samarbetsavtal med det
svenska
dotterbolaget
till
Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg), ett företag som
levererar
skräddarsydda
lösningar
till
tidningstryckerier över hela världen för att möjliggöra
en automatiserad tryckeriprocess. Inom ramen för
avtalet skall HiQ bistå Heidelberg med tjänster kring
utveckling av mjukvara för styrsystem till
tryckeriernas packsalar. Avtalet är femårigt och
värdet för HiQ uppgår till ca 30 miljoner kronor.

•

I februari offentliggjorde Stockholms Lokaltrafik (SL)
att man valt ett mobilt biljettsystem för kollektivtrafik
utvecklat av Plusdial Oy i samarbete med HiQ. Det
nya systemet möjliggör biljettförsäljning via SMS.

•

I mars fick HiQ en ny beställning från FMV på 22,0
Mkr. Ordern avser utveckling av simulatorer för
träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen.

HiQ har en mycket stark position inom t elekom och
hjälper internationellt ledande kunder bland såväl
leverantörer som operatörer. HiQ har i mer än ett
decennium arbetat med leverantörer, operatörer,
användare och de regulatoriska myndigheterna i denna
sektor.
Idag syns en tydlig trend när det gäller konvergens inom
telefoni. För konsumenten innebär det lägre kostnader då
priset för mobiltelefoni närmar sig fasttelefoni. Idag finns
många möjligheter att nyttja IP-telefoni via dator, fast
telefon eller mobilterminal. Utvecklingen förändrar
kostnadsbilden och skapar många möjligheter att skapa
tjänster med mervärde för konsumenterna.
En annan tydlig trend är det ökade intresset för lösningar
inom multimedia. HiQ har idag ett starkt erbjudande och
arbetar med såväl leverantörer, operatörer, innehållsleverantörer och användare inom området. HiQ hjälper
leverantörerna att vidareutveckla multimedialösningar
som exempelvis IPTV, dvs TV som distribueras via
datanätet. Operatörerna lanserar IPTV som en del i sitt
triple-play erbjudande till slutkunder. HiQ arbetar även
med att projektleda kravställning, upphandling och
implementering av nya IPTV-plattformar hos operatörer.

Under det första kvartalet har HiQ haft en god utveckling i
branscher som exempelvis telekom, säkerhet & försvar,
finans och industri.

Ett ökat intresse för olika typer av spel och underhållning
driver efterfrågan på nya avancerade modeller och nytt
innehåll i mobilerna. Ny teknik möjliggör också högre
grafisk kvalitet, vilket skapar ytterligare intresse för
mobilen som spel- och underhållningsplattform.
HiQ är idag en betydelsefull och väletablerad aktör för
utveckling och tester av mobila terminaler, applikationer
och plattformar. Våra tjänster efterfrågas av företag i
teknikintensiva
branscher,
som
exempelvis
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telekomleverantörer. HiQ hjälper ledande mobiltelefontillverkare
att
kvalitetssäkra
mjukvara
i
nya
terminalmodeller. Vi driver testverksamheter med ett
helhetsansvar för planering, design, utveckling och
genomförande.

maskiner och fordon. HiQ arbetar även med att utveckla
system som stödjer verksamheten exempelvis processövervakningssystem. Exempel på HiQs kunder i detta
segment är ABB, Atlas Copco, DeLaval, och Vägverket
Produktion.

HiQ har en stabil position inom spel & underhållning. HiQ
arbetar sedan mer än tio år med att utveckla plattformar
som möjliggör spel över Internet. Avregleringen av spelmarknaderna i kombination med ökad mobilitet samt utvecklingen av Internet driver fram stora förändringar.
Huvudkunder för HiQ i detta segment är Veikkaus, Svenska
Spel och De Lotto.

HiQ har även ett unikt kunnande när det gäller utveckling
av styrsystem i moderna tidningstryckerier. I början av
2007 har HiQ offentliggjort ett nytt samarbetsavtal med
Heidelberger Druckmaschinen AG, en världsledande
leverantör
av
skräddarsydda
lösningar
till
tidningstryckerier. Inom ramen för avtalet skall HiQ
utveckla mjukvara för styrsystem till tryckeriernas
packsalar. Avtalet är femårigt och värdet för HiQ uppgår till
ca 30 miljoner kronor.

Samarbetet med det amerikanska företaget GTECH gör att
HiQ är ett av de ledande konsultbolagen när det gäller
utveckling av interaktiva spel. HiQ och GTECH utvecklar
tillsammans en ny generation av spelplattformen OnNet
för finska kunden Veikkaus.

HiQs position inom sektorn myndigheter och verk är stark
och efterfrågan på HiQs tjänster är god. Det blir allt
viktigare för myndigheter och offentliga organisationer att
utveckla en IT-miljö som bidrar till att effektivisera och
stärka verksamheten samt öka servicenivån. Ramavtalet
med Göteborgs Stad, som tecknades i slutet av förra året,
har lett till nya affärsmöjligheter inom detta segment och
ett flertal uppdrag hos nya kunder.

Flera stora aktörer i fordonsindustrin väljer idag att
centrera sina produktutvecklingsenheter till Norden, och
efterfrågan på specialister inom telematik ökar.
En trend är att fordonstillverkare satsar alltmer resurser på
att införa aktiva säkerhetssystem i fordonen. Genom att
bygga in avancerade varningssystem kan förare varnas vid
risk för en olycka. Inom detta område har HiQ idag ett
starkt erbjudande till fordonsindustrin.

HiQ har idag en stark ställning i finanssektorn.
finanssektorn Under de
senaste två åren har HiQ intensifierat satsningen mot detta
segment, en satsning som har lett till nya affärer och en
breddad kundbas. Under första kvartalet hade HiQ en
mycket god tillväxt i detta segment.

Utvecklingen innebär att andelen mjukvara i fordonen
ökar, vilket skapar nya affärsmöjligheter för HiQ. HiQ är
mycket väl positionerat och växer och tar marknadsandelar
i fordonssektorn. HiQ arbetar med integration, utveckling
och test av telematiklösningar för framtida fordonsmodeller hos ledande tillverkare.

HiQ är specialister på att utveckla, testa och förvalta
transaktionsintensiva system för värdepappershandel hos
kunder som Handelsbanken, Nordea, OMX, SEB och
Swedbank.
Utvecklingen i koncernen

HiQ arbetar med ledande kunder som Danaher Motion,
Bombardier, Haldex Traction, Volvo Cars, Volvo Group mfl.

Efterfrågan i Stockholmsregionen fortsätter att vara
mycket god, dock med en tendens till överhettning på
arbetsmarknaden som följd. Under första kvartalet har HiQ
haft en god rekrytering och trenden mot en minskad
personalomsättning håller i sig.

HiQ har en tydlig position inom säkerhet och försvar, och
HiQs kunnande inom simuleringsteknik skapar nya affärsmöjligheter. HiQ utvecklar träningssimulatorer för
stridspiloter som flyger JAS 39 Gripen, och en order på
22,0 Mkr från FMV presenterades under perioden. När det
gäller utveckling av träningssimulatorer har HiQ även ett
nära samarbete med Saab Aerosystems.

Göteborg och Lund är marknader som för HiQ fortsätter att
kännetecknas av en stark tillväxt.
I Finland, där HiQ har en stark position inom spel- och
telekombranschen är lönsamheten fortsatt mycket god.

BAE Systems Hägglunds är en annan framgångsrik kund i
detta segment som HiQ har uppdrag att utveckla träningssimulatorer och testutrustning åt.

Verksamheten i Danmark utvecklas idag väl och många
nyrekryteringar under förra året och i inledningen av 2007
har tillfört ny energi och drivkraft i organisationen.

HiQ har en god tillväxt inom industrisektor
ndustrisektorn
sektor n. För
aktörerna i den tillverkande industrin i Norden blir IT allt
mer affärskritiskt. För kunder i detta segment bidrar HiQ
med kompetens inom utveckling av inbyggda system i

I Mälardalen har HiQ en stabil utveckling och vi fortsätter
arbetet med att bredda kundbasen och öka närvaron på
den lokala marknaden.
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I Karlskrona har verksamheten utvecklats mycket väl under
första kvartalet med god tillväxt och lönsamhet. HiQ är
idag en betydande spelare i denna marknad med starka
relationer till de större telekomföretagen i regionen.

F inansiell ställning
Rörelsens kassaflöde är positivt och uppgick till 17,3 (6,4)
Mkr.
Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars till 122,9
(139,3) Mkr. Jämfört med fjärde kvartalet 2006 har de
likvida medlen ökat med 16,2 Mkr.

Marknadsföring & marknadskommunikation
HiQ arbetar aktivt med att stärka varumärket genom
marknadsföring och PR aktiviteter. Idag läggs ett stort
fokus på aktiviteter för att attrahera nya medarbetare
genom exempelvis kampanjer samt engagemang på de
tekniska universiteten.

Räntebärande nettokassa uppgick vid periodens slut till
115,1 (135,7) Mkr.
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 423,1
(397,0) Mkr och soliditeten till 71,6 (71,2) procent.

HiQ marknadsför företaget genom HiQ Sailing Team, för att
på ett effektivt sätt stärka varumärket.

Utdelning
Den 27 mars 2007 fattade årsstämman beslut om
utdelning på 2,10 kr per aktie, totalt ca 105 Mkr.
Utdelningen betalades ut den 4 april.

HiQ är ett specialiserat teknikföretag som strävar efter att
alltid ligga i framkanten av utvecklingen. Snabbhet,
flexibilitet och spetskompetens är viktiga ledord, något
som också är utmärkande för den moderna
kappseglingssporten.

Moderbolaget
Resultatet efter skatt för HiQ International AB uppgick till
-2,5 (-2,5) Mkr.

Genom engagemanget i trimaranseglingen har HiQ
utmärkta möjligheter att marknadsföra HiQ och skapa
positiv PR kring företaget, vilket bidrar till att stärka
varumärket. Dessutom är trimaranen ett mycket bra
verktyg för att engagera koncernen genom aktiviteter i
hela Norden.

Per den 31 mars uppgick bolagets räntebärande
nettokassa till 108,5 (81,4) Mkr, det justerade egna
kapitalet till 389,6 (363,0) Mkr samt soliditeten till 89,4
(87,7) procent.
Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till
0,0 (0,0) Mkr.

Medarbetare
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 834
(679) st, varav antalet medarbetare i tjänst är 753 st (635).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse
med IAS 34, Delårs-rapportering, vilket är i enlighet med
de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation
RR 31, Delårsrapporter för koncerner. Samma
redovisningsprinciper har använts som i den senaste
årsredovisningen.

HiQ fortsätter att fokusera på att rekrytera nya
medarbetare, med mycket gott resultat och under första
kvartalet har antalet anställda ökat med 155 jämfört med
samma period förra året. Personalomsättningen de
senaste 12 månaderna uppgår till 13,5 procent.
Omsättning och resultat
HiQs omsättning ökar med 27,5 Mkr till 235,6 (208,1) Mkr,
motsvarande en tillväxt med 13 procent.

Händelser efter periodens utgång
•
Bo Ringdahl har utsetts till VD i HiQ Stockholm efter
att ha varit tillförordnad VD sedan den 17/11 2006.
Bo Ringdahl har arbetat som säljare och gruppchef på
HiQ Stockholm de senaste 10 åren och har tidigare
haft olika anställningar inom IT- och telekomindustrin.

Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 4,3 Mkr till 50,6 (46,2)
Mkr, vilket motsvarar en marginal på 21,5 (22,2) procent.
Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 0,4 (0,3)
Mkr.

•

Resultatet före skatt (PTP) ökar med 9 procent till 50,9
(46,5) Mkr.
Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till
0,7 (1,6) Mkr. Därav utgör investeringar i nya lokaler 0,0
(0,3) Mkr, i inventarier 0,4 (0,5) Mkr och i finansiell leasing
0,3 (0,8) Mkr.
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Klas Nyström har utsetts till ny VD i HiQs dotterbolag
HiQ Karlskrona AB efter det att den nuvarande VDn
Arne Borg beslutat sig för att ägna sig åt annan
verksamhet. Arne Borg fortsätter dock sitt
engagemang i HiQ som styrelseledamot i HiQ
Karlskrona AB. Klas Nyström kommer närmast från en
chefsposition på Telenor Sverige.

•

HiQ prioriterar kvalitet, lönsamhet och tillväxt, i den
ordningen.

HiQ har fått i uppdrag av Speed Identity att utveckla
ett system som möjliggör identifiering av individer
genom sk biometriska uppgifter, t ex elektronisk
avläsning av fingeravtryck. Systemet används initialt
i en testmiljö hos det Estländska invandrarverket.

HiQ lämnar inga prognoser.
Stockholm 26 april 2007
Styrelsen för HiQ International AB

Framtidsutsikter
HiQs huvudstrategi är att vara ett specialiserat
tjänsteföretag med Norden som bas och med ledande
internationella kunder.

Denna rapport har
revisorsgranskning.

inte

varit

föremål

för

Övriga rapporttillfällen för 2007:
Delårsrapport jan-juni den 15 augusti 2007
Delårsrapport jan-sep den 22 oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007 den 30 januari 2008

HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat
med strategiska förvärv. HiQ är berett att ta en aktiv del i
konsolideringen av IT-marknaden.
Marknaden för specialiserade IT-konsulttjänster
kännetecknas idag av god efterfrågan. HiQ har en
tydlig position med ett specialiserat erbjudande som
efterfrågas av kunder i många branscher. Detta i
kombination med en stabil organisation, stark drivkraft,
god leveranskapacitet och mycket duktiga medarbetare
gör att vi kan prestera starka resultat.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD,
tel 08-588 90 000
Annika Billberg, informationschef och ansvarig för
investor relations,
tel 08-588 90 015, 0704-200 103.

HiQs bedömning är att företaget kommer att fortsätta visa
tillväxt och lönsamhet och vi tror på en långsiktig tillväxt i
samtliga branscher där HiQ är aktivt.

Moderbolagets adress
HiQ International AB (556529-3205)
Mäster Samuelsgatan 17, 9tr
Box 7421
103 91 STOCKHOLM
tel: 08-588 90 000
fax: 08-588 90 001
www.hiq.se

HiQs ambition är att vara lönsamt, visa god tillväxt och
vara det ledande företaget i Norden inom dess valda
nischer.
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Resultaträkning
Jan-mars Jan-mars
2007
2006
235 618 208 140
-26 994
-26 507
-14 365
-14 102
-142 108 -119 899
-1 598
-1 415
50 553
46 217

Belopp tkr
Nettoomsättning
Uppdragsspecifika externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat

RTM
828 889
-103 825
-54 311
-505 526
-6 013
159 214

2006
801 411
-103 338
-54 048
-483 317
-5 830
154 878

Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella poster
Resultat före skatt (PTP)

689
-297
-25
50 920

368
-186
125
46 524

2 229
-871
18
160 590

1 908
-760
168
156 194

Skatt på periodens resultat

-14 421

-12 789

-46 292

-44 660

Periodens resultat

36 499

33 735

114 298

111 534

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

36 499

33 735

114 298

111 534

0,73
0,73

0,69
0,68

2,29
2,29

2,25
2,23

50 093
50 142

49 232
49 834

49 824
50 014

49 584
49 907

Vinst per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare
Vinst/aktie (kr), före utspädning
Vinst/aktie (kr), efter utspädning
Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning
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Balansräkning
31 mars
2007

31 mars
2006

31 dec
2006

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

187 092
3 005
20 434
14 806
225 337

188 043
4 265
18 341
20 332
230 981

183 287
3 320
21 011
13 452
221 070

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

142 478
4 138
6 507
89 614
122 947
365 684
591 021

110 763
0
5 994
70 896
139 289
326 942
557 923

137 287
971
10 647
80 507
106 732
336 144
557 214

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa eget kapital

423 101
423 101

397 005
397 005

381 243
381 243

989
10 719
4 602
16 310

1 334
8 792
6 904
17 030

1 076
11 815
4 602
17 493

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Låneskuld finansiell leasing
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

25 857
0
3 084
43 603
79 066
151 610

22 265
10 208
2 462
32 706
76 248
143 889

25 118
0
2 423
52 821
78 116
158 478

Summa eget kapital och skulder

591 021

557 924

557 214

Inga
16 311

Inga
22 205

Inga
17 682

Belopp i tkr

Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Låneskuld finansiell leasing
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Jan-mars Jan-mars
2007
2006

Belopp i tkr
Kassaflödesanalys
Kassaflöde före rörelsekapitalförändring & investeringar
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde före investeringar
Kassaflöde från investeringar
Kassaflöde efter investeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

RTM

2006

33 784
-16 512
17 272
-164
17 108
-893
16 215
106 732
122 947

8 559
-2 171
6 388
-261
6 127
-531
5 596
133 693
139 289

108 210
-32 745
75 465
-1 967
73 498
-89 840
-16 342
139 289
122 947

82 985
-18 404
64 581
-2 064
62 517
-89 478
-26 961
133 693
106 732

Förändring eget kapital
Ingående eget kapital
Utdelning
Optionspremier
Utnyttjande av teckningsoptioner
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående eget kapital

381 243
0
0
0
5 359
36 499
423 101

363 554
0
0
0
-284
33 735
397 005

397 005
-103 388
1 914
14 435
-1 163
114 298
423 101

363 554
-103 388
1 914
14 435
-6 806
111 534
381 243

Nyckeltal
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Sysselsatt kapital
Operativt kapital
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på eget kapital

50 553
21,5%
21,6%
436 904
308 044
17,1%
9,1%

46 217
22,2%
22,4%
408 259
268 242
17,2%
8,9%

159 214
19,2%
19,4%
436 904
308 044
55,3%
27,9%

154 878
19,3%
19,5%
395 481
283 521
60,0%
30,0%

Finansiell ställning
Kostnadsförda datorinvesteringar
Likvida medel
Räntebärande nettokassa
Eget kapital
Soliditet

406
122 947
115 057
423 101
71,6%

253
139 289
135 712
397 005
71,2%

1 805
122 947
115 057
423 101
71,6%

1 652
106 732
97 722
381 243
68,4%

834
753
714
257
330
71

679
635
618
260
337
75

834
753
672
947
1 233
237

787
710
648
946
1 237
239

50 093
50 093
50 142
0,73
0,73
8,45

49 232
49 232
49 834
0,69
0,68
8,06

50 093
49 824
50 014
2,29
2,29
8,45

50 093
49 584
49 907
2,25
2,23
7,61

Medarbetare
Antal anställda per sista i kvartalet
Antal medarbetare i tjänst per sista i kvartalet
Medelantal medarbetare i tjänst
Förädlingsvärde/medarbetare
Omsättning/medarbetare
Rörelseresultat/medarbetare
Aktiedata
Antal aktier vid periodens utgång, tusental
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental
Vinst/aktie före utspädning, kr
Vinst/aktie efter utspädning, kr
EK/aktie, kr
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