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HiQ – accelererande organisk tillväxt och stark rörelsemarginal
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Omsättningen ökar med 70,0 Mkr till 476,2 (406,2) Mkr, en ökning med 17
procent.
Rörelseresultatet
Rörelser esultatet (EBIT) ökar till 90,3 (76,2) Mkr, en rörelsemarginal
rörelse marginal på 19,0
(18,8) procent.
Resultat före skatt ökar med 14,2 Mkr till 90,9 (76,7) Mkr.
Resultat efter skatt ökar till 65,0 (54,4) Mkr.
Vinst per aktie ökar till 1,30 (1,10) kr.
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 24,9 (25,3) Mkr.
HiQ har utsetts till Sveriges bästa ITIT-konsultbolag i en undersökning
genomförd av Veckans Affärer.
Den 27 mars beslutade årsstämman om utdelning om 2,10 kr per aktie, totalt
ca 105 Mkr, som betalades ut 4 april.
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 har tecknat ett avtal värt ca 30 Mkr över 5 år med Heidelberger
Druckmaschinen AG.
HiQ har förvärvat MobilEyes
MobilEye s AB, experter på att utveckla mobila produkter,
applikationer och tjänster baserade på Symbian. Bolaget har närmare 60
anställda i Stockholm och Moskva.
Efter periodens utgång har HiQ tecknat nya ramavtal med Ericsson och OMX.
tillför spjutspetskompetens när det gäller utveckling och
test av mobila applikationer i den nya generationens
smarta telefoner.

2007 i korthet
HiQ har en mycket stark utveckling under det första
halvåret 2007. Omsättningen för perioden ökar med 17
procent och rörelsemarginalen uppgår till 19 procent.

Under perioden har arbetet med att rekrytera fler
medarbetare fortgått med mycket bra resultat. HiQ har ett
starkt varumärke på arbetsmarknaden och attraherar
duktiga medarbetare även i en mycket konkurrensutsatt
marknad. Under perioden har det synts en sjunkande trend
i personalomsättningen.

HiQ har en tydlig position i Norden som leverantör av
tjänster inom kommunikation, programvaruutveckling och
simulering. Med närmare 1000 anställda är HiQ idag en av
de betydande aktörerna på den nordiska marknaden inom
dessa områden.
Marknaden för IT-tjänster i Norden kännetecknas av stark
efterfrågan. HiQ arbetar i långsiktiga kundrelationer med
internationellt ledande aktörer i många branscher, som
exempelvis Ericsson, FMV, GTECH, Nokia, Saab, SEB,
SonyEricsson Tele2 och Volvo.

HiQ utvecklas väl på de olika marknaderna såväl
geografiskt som branschmässigt. Göteborg och Lund är
marknader som för HiQ fortsätter att kännetecknas av en
mycket stark tillväxt.
HiQ har en stark position inom fordonsindustrin och under
perioden har en ny satsning på teknikutveckling inom
”Aktiv Säkerhet” inletts. Ambitionen är att rekrytera 25 nya
konsulter inom området. Begreppet Aktiv Säkerhet
omfattar teknik och system för att förhindra och förebygga
fordonsolyckor.

HiQ växer organiskt kompletterat med förvärv. Under andra
kvartalet har HiQ förvärvat IT-konsultbolaget MobilEyes AB
med märmare 60 anställda. HiQ MobilEyes är specialister
på Symbian och arbetar med utveckling och test av mobila
tjänster och produkter, ett område med en starkt ökande
efterfrågan. MobilEyes arbetar med internationellt ledande
kunder som SonyEricsson, UiQ och Telenor. HiQ MobilEyes

Under perioden har HiQ haft god tillväxt i branscher som
finans, försvar och telekom.
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 1000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information,
besök www.hiq.se

1

Marknadsutveckling
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.

Telekom
HiQ har en mycket stark position inom telekom 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. Efter
periodens utgång har HiQ offentliggjort ett nytt treårigt
ramavtal med telekomleverantören Ericsson.

Avtal som offentliggjorts under andra kvartalet:

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.

•

I april fick HiQ i uppdrag av Speed Identity att
utveckla ett system som möjliggör identifiering av
individer med hjälp av biometriska uppgifter.
Systemet används initialt i en testmiljö hos det
Estländska invandrarverket.

•

I maj tecknade HiQ ett ramavtal med Ascom Sweden
AB, specialister på kundanpassade lösningar för
trådlös internkommunikation. Avtalet omfattar
tjänster inom bl a utveckling och test & verifiering
och gäller under 1 år.

•

I maj offentliggjorde HiQ en ny satsning med fokus på
fordonsindustrin och området Aktiva Säkerhetssystem. Ambitionen är att rekrytera 25 nya konsulter
inom området och därmed stärka den organisation
som idag arbetar med ledande fordonskunder inom
området. Begreppet Aktiv Säkerhet omfattar teknik
och system för att förhindra och förebygga
fordonsolyckor.

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.
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. HiQ hjälper ledande mobiltelefontillverkare att kvalitetssäkra mjukvara i nya
terminalmodeller. HiQ driver testverksamheter med ett
helhetsansvar för planering, design, utveckling och
genomförande i såväl Lund som Stockholm. HiQ
sysselsätter idag närmare 120 konsulter inom ramen för
de båda testverksamheterna.

Under det första halvåret har HiQ haft en god utveckling i
branscher som telekom, försvar, finans och industri.

HiQ MobilEyes stärker HiQs position när det gäller
utveckling av mobila produkter, applikationer och tjänster
baserat på Symbian, ett område där efterfrågan idag är
mycket god. HiQ MobilEyes tillför spjutspetskompetens
när det gäller utveckling och test av mobila applikationer
och den nya generationens smarta telefoner. HiQ har ett
starkt erbjudande inom det här området som genom
förvärvet stärks ytterligare.
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
GTECH, Svenska Spel och De Lotto.

HiQs omsättning fördelad på branscher de senaste 12
månaderna
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Fordonsindustrin
Flera stora aktörer i fordonsindustrin väljer idag att
centrera sina produktutvecklingsenheter till Norden, och
efterfrågan på specialister inom telematik ökar.

Finanssektorn
Under de senaste två åren har HiQ intensifierat satsningen
mot finanssektorn, en satsning som har lett till nya affärer
och en breddad kundbas. Under perioden har HiQ en
mycket god tillväxt i detta segment.

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. Under perioden har HiQ inlett en
satsning på aktiva säkerhetssystem. Ambitionen är att
rekrytera ytterligare 25 konsulter inom området och
därmed stärka den organisation som idag arbetar med
ledande fordonskunder.

HiQ är specialister på att utveckla, testa och förvalta
transaktionsintensiva system för värdepappershandel hos
kunder som Handelsbanken, Nordea, OMX, SEB och
Swedbank. Efter periodens utgång har HiQ tecknat ett nytt
ramavtal med OMX som preferred supplier inom utveckling
och test av transaktionsintensiva system.
Utvecklingen i koncernen
Göteborg och Lund är marknader som för HiQ fortsätter att
kännetecknas av en mycket stark tillväxt.

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.

Efterfrågan i Stockholmsregionen fortsätter att vara
mycket god. På arbetsmarknaden kan en tendens till
överhettning skönjas.
I Finland, där HiQ har en stark position inom spel- och
telekombranschen är lönsamheten fortsatt mycket god.

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

Verksamheten i Danmark är stabil och många
nyrekryteringar under förra året och i inledningen av 2007
har tillfört ny energi och drivkraft i organisationen.

Säkerhet & Försvar
Under perioden har tillväxten inom säkerhet och försvar
varit god. HiQ utvecklar träningssimulatorer för
stridspiloter som flyger JAS 39 Gripen. 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.

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

HiQs kunnande inom simuleringsteknik skapar nya affärsmöjligheter i försvarssektorn. BAE Systems Hägglunds är
en framgångsrik kund i detta segment som HiQ har
uppdrag att utveckla träningssimulatorer och
testutrustning åt.

Under perioden har HiQ haft en god rekrytering och
trenden mot en minskad personalomsättning håller i sig.
Förvärv av MobilEyes AB
Under andra kvartalet har HiQ förvärvat IT-konsultbolaget
MobilEyes AB med närmare 60 anställda. MobilEyes har 10
års erfarenhet av operativsystemet Symbian och
världsledande kompetens inom utveckling av produkter
som bygger på Symbian. MobilEyes arbetar med
internationellt ledande kunder som SonyEricsson, UiQ och
Telenor.

Industrisektorn
För aktörerna i den tillverkande industrin i Norden blir IT
allt mer affärskritiskt, dvs mer och mer mjukvara byggs in i
maskiner och fordon. HiQ är experter på utveckling av
inbyggda system och arbetar med ledande industriaktörer
inom området. 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.

MobilEyes omsatte under 2006 ca 16 Mkr med en
lönsamhet i nivå med HiQ. Om MobilEyes ingått i HiQkoncernen från och med den 1 januari 2007 hade HiQs
omsättning ökat med drygt 12 Mkr och rörelseresultatet
ökat med drygt 2 Mkr för perioden januari – juni 2007.
Affären förväntas bidra positivt till HiQs resultat, och
därmed vinsten per aktie, från start.

Myndigheter & Verk
Efterfrågan på HiQs tjänster inom den offentliga sektorn 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. Under perioden har HiQ vunnit flera nya
uppdrag hos myndigheter som exempelvis Skatteverket,
Krisberedskapsmyndigheten, Vägverket m fl.

MobilEyes har idag ett tiotal konsulter i Stockholm,
säljnärvaro i San Fransisco samt ett utvecklingscentrum
med närmare 50 anställda i Moskva. Bolaget konsolideras
från och med 1 juli 2007. MobilEyes AB kommer
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fortsättningsvis att verka som helägt dotterbolag till HiQ
International AB under namnet HiQ MobilEyes.

Omsättning och resultat
HiQs omsättning ökar med 70,0 Mkr till 476,2 (406,2) Mkr,
motsvarande en tillväxt med 17,2 procent.

HiQ MobilEyes tillför spjutspetskompetens när det gäller
utveckling och test av mobila applikationer i den nya
generationens smarta telefoner.

Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 14,1 Mkr till 90,3 (76,2)
Mkr, vilket motsvarar en marginal på 19,0 (18,8) procent.

Det bokförda värdet på aktierna i HiQ MobilEyes uppgår till
ca 31,5 Mkr, inklusive transaktionskostnader om ca 0,4
Mkr. Ca 25 Mkr har betalats kontant och resterande del
med 109 190 st nyemitterade HiQ-aktier, vilket ger en
utspädning på 0,2 procent.

Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 0,6 (0,5)
Mkr.
Resultatet före skatt (PTP) ökar med 18,5 procent till 90,9
(76,7) Mkr.

Förutsatt att HiQ MobilEyes mål uppnås under 2007
kommer en tilläggsköpeskilling på 2 Mkr att betalas ut i
början av 2008. Den potentiella tilläggsköpeskillingen är
inkluderad i de ovan angivna 31,5 Mkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till
4,6 (3,0) Mkr. Därav utgör investeringar i nya lokaler 0,9
(0,3) Mkr, i inventarier 0,6 (0,7) Mkr och i finansiell leasing
3,0 (2,1) Mkr.

Då HiQ MobilEyes konsolideras efter utgången av
rapportperioden återfinns inte några resultat- eller
balansposter avseende HiQ MobilEyes i denna
delårsrapport.

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde är positivt och uppgick till 24,9
(25,3) Mkr.

Genom förvärvet uppstår en goodwill om ca 23,5 Mkr samt
övriga immateriella tillgångar om 6,0 Mkr. Den goodwill
som uppstått är främst hänförlig till bolagets goda
intjäningsförmåga och starka marknadsposition. De övriga
immateriella tillgångarna har en avskrivningsperiod om 5
år, vilket medför avskrivningar om 1,2 Mkr per år.

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni till 35,1
(63,5) Mkr. Jämfört med första kvartalet 2007 har de likvida
medlen minskat med 87,9 Mkr. Under det andra kvartalet
utbetalades den av årsstämman beslutade utdelningen på
105,2 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
25,2 (59,1) Mkr.
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 355,9
(321,2) Mkr och soliditeten till 66,7 (66,3) procent.
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 Sailing Team är ett effektivt sätt att arbeta med att
stärka varumärket. Under sommaren deltar HiQ-trimaranen
i flera stora havskappseglingar i Norden och under juni-juli
har vi hunnit med att slå nytt rekord på sträckan
Helsingfors-Tallin, samt att ta hem segern i Gotland Runt.

Moderbolaget
Resultatet efter skatt för HiQ International AB uppgick till 3,3 (-4,8) Mkr.

Medarbetare
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 879
(719) st, varav antalet medarbetare i tjänst är 804 (658) st.

Per den 30 juni uppgick bolagets räntebärande nettokassa
till 20,1 (26,7) Mkr, det justerade egna kapitalet till 294,6
(267,4) Mkr samt soliditeten till 83,7 (76,8) procent.

Under andra kvartalet har HiQ offentliggjort förvärvet av
MobilEyes AB, som konsolideras från och med den 1 juli
2007. Genom förvärvet tillkommer ytterligare närmare 60
anställda.

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till
0,0 (0,0) Mkr.

HiQ fortsätter att fokusera på att rekrytera nya
medarbetare, med mycket gott resultat och under första
halvåret har antalet anställda ökat med 160 st jämfört med
samma period förra året. Personalomsättningen de
senaste 12 månaderna uppgår till 13,5 procent. Under
perioden syns en sjunkande trend i personalomsättning.

Optioner
Den 27 mars 2007 fattade årsstämman beslut om ett
teckningsoptionsprogram riktat till medarbetare i HiQ.
Samtliga teckningsoptioner förvärvas av de anställda till
marknadspris.
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Teckningsoptionsprogrammet består av två serier, där
första serien utgavs i maj och riktades till samtliga
anställda. Den andra serien utges i november 2007 och
riktar sig i första hand till nyanställda. Antalet
teckningsoptioner i serie ett och två uppgår till
sammanlagt högst 1 500 000 st, där varje teckningsoption
berättigar till köp av en aktie.

•

I den första serien tecknades totalt 851 700 optioner.
Lösenpriset för dessa uppgår till 43,10 kr. Vid fullt
utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptionsprogram uppgår utspädningseffekten till ca 3
procent. De teckningsoptioner som utges under 2007 löper
under 2 år och teckning av aktier kan ske under maj
respektive november 2009.

Framtidsutsikter
HiQs huvudstrategi är att vara ett ledande specialiserat
tjänsteföretag med Norden som bas. HiQ jobbar med
kunder, som bedriver verksamhet där teknik utgör ett
väsentligt inslag, i Norden och internationellt.
HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat
med strategiska förvärv. HiQ är berett att fortsätta ta en
aktiv del i konsolideringen av IT-branschen.

Förändring av aktiekapital
Till följd av utnyttjande av 271 400 utestående teckningsoptioner (utgivna i maj 2005) i maj 2007 har antalet aktier
under perioden ökat från 50 093 300 st till 50 364 700 st.
Till följd av utnyttjandet av dessa teckningsoptioner har
HiQs egna kapital ökat med ca 8,8 Mkr.

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, med stark drivkraft, god
leveranskapacitet och mycket duktiga medarbetare gör att
vi kan prestera starka resultat.

Antalet aktier vid utgången av perioden uppgick till 50 364
700 st. Efter rapportperiodens utgång har antalet aktier
ökat med 109 190 st till följd av en apportemission i
samband med förvärvet av MobilEyes AB och uppgår
därmed till 50 473 890 st.

HiQ tror på en långsiktig tillväxt i samtliga branscher där
HiQ är aktivt. HiQ prioriterar kvalitet, lönsamhet och
tillväxt, i den ordningen. Vår ambition är att vara lönsamt,
visa god tillväxt och vara det ledande företaget i Norden
inom valda nischer.

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 lämnar inga prognoser.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav
vissa ligger inom företagets kontroll medan andra ligger
utanför. För ett konsultföretag som HiQ påverkas
verksamheten av verksamhetsrelaterade risker såsom;
rekrytering, konkurrens och prispress, våra större kunders
utveckling, kundförluster samt förmågan att ingå ramavtal.
Marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturrisker och
projektrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker
och ränterisker.

För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt
Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06.
Händelser efter periodens utgång
•

HiQ har tecknat ett ramavtal som ”preferred supplier”
till OMX. Avtalet gäller konsulttjänster inom
projektledning, systemutveckling och test, ett
heltäckande ramavtal som omfattar samtliga
dotterbolag i HiQ. Avtalet gäller under 2 år.

•

HiQ har tecknat ett nytt ramavtal med Ericsson.
Avtalet gäller konsulttjänster inom forskning och
utveckling, ett heltäckande ramavtal som omfattar
samtliga dotterbolag i HiQ. Avtalet gäller under 3 år.

HiQ utvidgar sin verksamhet för systemtester för
mobiltelefoner till följd av en stark efterfrågan och
nya avtal med ledande kunder. Totalt arbetar HiQ idag
med mjukvarutester för ett 60-tal
mobiltelefonmodeller och utökningen innebär att HiQ
fortsättningsvis sysselsätter närmare 120 konsulter
inom de svenska tesverksamheterna i Stockholm och
Lund.

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till HiQs årsredovisning 2006,
sid 32-33.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed
att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över
moderbolagets och koncernens verksamheter, finansiella
ställning och resultat, samt att den beskriver väsentliga
risker och osäkerheter som moderbolaget och bolagen
inom koncernen har att hantera.

Övriga rapporttillfällen för 2007:
Delårsrapport jan-sep den 22 oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007 den 30 januari 2008
För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD,
tel 08-588 90 000

Stockholm 15 augusti 2007
HiQ International AB

Annika Billberg, informationschef och ansvarig för
investor relations,
tel 08-588 90 015, 0704-200 103.
Moderbolagets
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

Anders Ljungh, styrelsens ordförande

Gunnel Duveblad, Styrelseledamot

Ken Gerhardsen, styrelseledamot

Jukka Norokorpi, styrelseledamot

Christina Ragsten Pettersson, styrelseledamot

Lars Stugemo, verkställande direktör och styrelseledamot

Leila Swärd, styrelseledamot
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Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för HiQ International AB för perioden 1 januari till 30 juni,
2007. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS
34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som
en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen.
Stockholm den 15 augusti 2007
PricewaterhouseCoopers AB

Bodil Björk
Auktoriserad revisor
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Resultaträkning
Belopp tkr

Jan-juni
2007
476 207
-58 598
-293 568
-30 583
-3 162
90 296

Jan-juni
2006
406 216
-53 617
-246 193
-27 334
-2 896
76 176

Apr-juni
2007
240 589
-31 604
-151 460
-16 218
-1 564
39 743

Apr-juni
2006
198 076
-27 110
-126 294
-13 232
-1 481
29 959

1 164
-565
90 895

809
-300
76 685

500
-268
39 975

316
-114
30 161

2 436
-1 030
170 404

2 081
-765
156 194

-25 875

-22 292

-11 454

-9 503

-48 243

-44 660

Periodens resultat

65 020

54 393

28 521

20 658

122 161

111 534

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

65 020

54 393

28 521

20 658

122 161

111 534

1,30
1,30

1,10
1,09

0,57
0,57

0,42
0,41

2,44
2,44

2,25
2,23

50 139
50 179

49 325
49 841

50 184
50 216

49 419
49 853

49 990
50 084

49 584
49 907

Nettoomsättning
Uppdragsspecifika externa kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

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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RTM
2006
871 402 801 411
-108 319 -103 338
-530 692 -483 317
-57 297 -54 048
-6 096
-5 830
168 998 154 878

HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Balansräkning
Belopp i tkr

30 juni
2007

30 juni
2006

31 dec
2006

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

23 043

18 858

21 011

185 977
2 690
15 079
226 789

185 813
3 950
21 423
230 044

183 287
3 320
13 452
221 070

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

163 606
9 542
13 059
85 801
35 079
307 087
533 876

111 341
2 477
6 973
70 084
63 503
254 378
484 422

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

355 931
355 931

321 241
321 241

381 243
381 243

12 811
902
4 602
18 315

9 515
1 247
6 904
17 666

11 815
1 076
4 602
17 493

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 970
29 063
43 834
83 763
159 630

2 554
23 288
36 144
83 529
145 515

2 423
25 119
52 821
78 115
158 478

Summa eget kapital och skulder

533 876

484 422

557 214

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Jan-juni
2007

Jan-juni
2006

Apr-juni
2007

Apr-juni
2006

RTM

2006

58 116
-33 191
24 925
-1 105
23 820
-95 473
-71 653
106 732
35 079

19 123
6 219
25 342
-803
24 539
-94 729
-70 190
133 693
63 503

24 332
-16 679
7 653
-941
6 712
-94 580
-87 868
122 947
35 079

10 564
8 390
18 954
-542
18 412
-94 198
-75 786
139 289
63 503

121 978
-57 814
64 164
-2 366
61 798
-90 222
-28 424
63 503
35 079

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

381 243
-105 196
2 156
8 778
3 930
65 020
355 931

363 554
-103 388
1 074
9 062
-3 454
54 393
321 241

423 101
-105 196
2156
8 778
-1 429
28 521
355 931

397 005
-103 388
1 074
9 062
-3170
20 658
321 241

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

90 296
19,0%
19,1%
371 712
330 704
29,4%
17,6%

76 176
18,8%
18,9%
333 310
269 082
30,4%
15,9%

39 743
16,5%
16,6%
371 712
330 704
12,4%
7,3%

29 959
15,1%
15,2%
333 310
269 082
11,2%
5,8%

168 998
19,4%
19,6%
371 712
330 704
56,4%
36,1%

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

896
35 079
25 227
355 931
66,7%

530
63 503
59 137
321 241
66,3%

490
35 079
25 227
355 931
66,7%

277
63 503
59 137
321 241
66,3%

2 018
35 079
25 227
355 931
66,7%

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

879
804
737
499
646
122

719
658
627
495
648
122

879
804
761
242
316
52

719
658
635
235
312
47

879
804
704
954
1 239
240

787
710
648
946
1 237
239

50 365
50 139
50 179
1,30
1,30
7,07

49 792
49 325
49 841
1,10
1,09
6,45

50 365
50 184
50 216
0,57
0,57
7,07

49 792
49 419
49 853
0,42
0,41
6,45

50 365
49 990
50 084
2,44
2,44
7,07

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

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

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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321 241 363 554
-105 196 -103 388
2 996
1 914
14 151
14 435
578
-6 806
122 161 111 534
355 931 381 243

HiQ International moderbolag
Org. Nr 556529-3205
Resultaträkning
Belopp tkr

Jan-juni
2007
24 495
-9 451
-7 929
-11 830
-12
-4 727

Jan-juni
2006
21 878
-9 137
-9 066
-10 296
-12
-6 633

RTM
44 012
-18 237
-15 577
-21 588
-28
-11 418

2006
41 395
-17 923
-16 714
-20 054
-28
-13 324

0
1 009
-868
-4 586

0
365
-400
-6 668

158 027
2 266
-1 639
147 236

158 027
1 622
-1 171
145 154

1 289

1 848

-31 091

-30 532

Periodens resultat

-3 297

-4 820

116 145

114 622

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-3 297

-4 820

116 145

114 622

30 juni
2007

30 juni
2006

31 dec
2006

189
296 332
296 521

174
302 117
302 291

160
295 042
295 202

Kundfordringar
Fordringar på koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 726
11 746
16 759
7 248
2 924
14 878
55 281
351 802

1 462
2 920
14 698
2 795
2 448
21 514
45 837
348 128

1 510
51 596
0
6 099
3 397
53 021
115 623
410 825

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

46 455
248 111
294 566

46 398
221 001
267 399

46 428
345 687
392 115

1 134
47 877
0
410
7 815
57 236

1 476
65 452
0
337
13 464
80 729

1 564
0
161
1 190
15 795
18 710

351 802

348 128

410 825

Nettoomsättning
Uppdragsspecifika externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till dotterföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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