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2007 - ett rekordår för HiQ med accelererande tillväxt och kraftigt ökat resultat
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Omsättningen ökar med 172,3 Mkr till 973,7 (801,4) Mkr, en ökning med 21 procent.
Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 27,4 Mkr till 182,3 (154,9) Mkr, en
rörelsemarginal på 18,7 (19,3) procent.
Resultat före skatt ökar med 27,6 Mkr till 183,8 (156,2) Mkr.
Resultat efter skatt ökar till 131,7 (111,5) Mkr.
Vinst per aktie ökar till 2,62 (2,25) kr.
Kassaflödet från rörelsen uppgår till 81,0 (64,6) Mkr.
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,30 kr per aktie totalt
cirka 66 Mkr i linje med HiQs utdelningspolicy.
HiQ har förvärvat MobilEyes, ett spjutspetsbolag inom Symbian.
HiQ har under året tecknat ett 40-tal större avtal med kunder såsom FMV,
OMX, Ericsson mfl.
Händelser under fjärde kvartalet:
Omsättningen för det fjärde kvartalet ökar med 62,1 Mkr till 282,8 (220,7) Mkr,
en ökning med 28 procent.
Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet ökar till 40,2 (33,8) Mkr.
Vinst per aktie ökar till 0,80 (0,68) kr.
HiQ har tecknat ett nytt 3-årigt avtal, värt 43 MSEK, med GTECH Corporation.
HiQ har tecknat ett treårigt ramavtal med en global fordonstillverkare.
HiQ har startat verksamhet i Linköping, dotterbolaget HiQ Linköping.
Efter periodens utgång har HiQ tecknat ett nytt ramavtal med svenska
Post- och Telestyrelsen.
HiQs varumärke är starkt både på arbetsmarknaden och
bland kunder, vilket framgår gång på gång i olika
undersökningar och mätningar.

2007 i korthet – HiQs hittills starkaste år
HiQ levererar ett mycket starkt 2007 - ökad vinst, ökad
tillväxt, ökad geografisk spridning och ett stort antal nya
medarbetare samt nya kunder. Omsättningen för perioden
ökar med 21 procent och rörelsemarginalen uppgår till
18,7 procent. Antalet anställda överstiger för första
gången 1 000 personer.

Varumärket är av stor betydelse för att attrahera duktiga
medarbetare på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden.
HiQ har nyrekryterat mycket framgångsrikt och ökat
antalet anställda med närmare 250 personer under 2007.
Antalet anställda överstiger nu 1 000 personer.

HiQ har idag en tydlig position som specialiserat ITkonsultföretag. Med hjärtat i Norden levererar vi tjänster
inom kommunikation, programvaruutveckling och
simulering till kunder som verkar globalt.

Under 2007 förvärvade HiQ MobilEyes, ett spjutspetsbolag
inom Symbianutveckling. Bolaget är framgångsrikt
integrerat i HiQ. MobilEyes bedriver utveckling och test av
mobila applikationer.

Efterfrågan på HiQs tjänster har varit stark under 2007. En
rad viktiga avtal och ramavtal har tecknats med ledande
aktörer som bland annat GTECH, FMV, OMX, Ericsson,
Ascom, GVA Finland och Heidelberger Druckmaschinen. I
tillägg till detta arbetar HiQ i långsiktiga kundrelationer
med internationellt ledande aktörer som exempelvis,
Nokia, Saab, SEB, Tele2 och Volvo.

HiQ utvecklas väl på samtliga områden såväl geografiskt
som branschmässigt. Skåne och Stockholm är
verksamheter inom HiQ som kännetecknas av särskilt
stark utveckling.
HiQ startade en ny verksamhet i Linköping under det fjärde
kvartalet. Satsningen utgår från befintliga
kundsamarbeten samt en ökad efterfrågan i regionen.

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
fler än 1000 anställda med kontor i Norden och i Östeuropa. HiQ är noterat på Nordiska Börsens mid-cap-lista. För mer information,
besök www.hiq.se.
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Inom ett år ska ett 30-tal medarbetare vara anställda på
HiQ Linköping.

•

I oktober tecknade HiQ ett nytt avtal med GTECH
Corporation, ett ledande globalt IT-företag inom speloch lotteribranschen. Det nya avtalet löper på tre år
och har ett värde på 43 MSEK (4,7 MEUR).
GTECH och HiQ har arbetat tillsammans under flera år
och har tillsammans bland annat utvecklat
integrerade spelplattformar för finska Veikkaus.

•

I november tecknade HiQ ett 3-årigt ramavtal med en
ledande global fordonstillverkare. HiQ utsågs i
samband med avtalet även till partner, vilket innebär
att HiQ kan leverera såväl helhetsåtaganden som
konsultstöd på projektbasis. Ramavtalet omfattar
konsulttjänster inom hård- och mjukvaruutveckling,
systemutveckling, simulering, test samt
projektledning.

•

Efter periodens utgång har HiQ tecknat ett nytt
ramavtal med Post- och Telestyrelsen. Avtalet
omfattar olika typer av utredningar och analyser inom
kommunikationsområdet, och kan förlängas i upp till
tre år. HiQ och PTS har arbetat tillsammans under
lång tid och det nya ramavtalet utgör grunden för
fortsatt samarbete.

Kommunikation överallt dygnet runt
HiQ arbetar i projekt och med kunder där kommunikation
är avgörande dygnet runt. Kommunikation människor
emellan, mellan företag och individer samt företag
emellan ökar i omfattning och betydelse varje dag.
Tekniken, som möjliggör kommunikationen, är en allt
större del i våra liv, hemma och på jobbet. Den här
utvecklingen skapar både behov och möjligheter. HiQ
finns mitt i utvecklingen och bidrar på olika sätt till att
kommunikation fungerar och görs användarvänlig. En
majoritet av våra projekt handlar om att hjälpa våra
kunder att utveckla, förbättra och effektivisera med hjälp
av kommunikation.
Det finns en rad trender som vi, och andra aktörer, måste
förhålla oss till. En tydlig trend är att Internet inte längre
bara är ”webben”, utan många enheter har Internet som
en förutsättning för att fungera. Exempel på detta är
inbyggd W-lan för direktuppkoppling i mobiler och mp3spelare till YouTube, iTunes och andra tjänster.
En annan trend är Mobile 2.0 som handlar om att
mobiltelefoner blir internetberoende i allt större
utsträckning, inte minst för positionerings- och
söktjänster. Dessutom producerar användarna allt mer
digitalt innehåll som publiceras i och kommuniceras via
olika kanaler.

Branschutveckling
Under 2007 har HiQ haft en fortsatt god utveckling i
samtliga prioriterade branscher.
Telekom
Kommunikationsutvecklingen accelererar behovet av ny
teknik och av nya lösningar. Telekomsektorn spelar en
nyckelroll och lägger grunden för en stor del av
utvecklingen.

Näten behöver byggas ut och förbättras för att kunna möta
utvecklingen. Idag består en betydande andel av trafiken i
näten av datatrafik jämfört med en bråkdel bara för några
år sedan. Grunden för att kunna möta och driva
utvecklingen finns i stor utsträckning inom telekomsektorn som tillhandahåller infrastruktur, tillämpningar
och terminaler. HiQ har historiskt en mycket stark position
inom telekom då vi från start arbetat med leverantörer,
operatörer, användare samt de regulatoriska myndigheterna i telekomsektorn. Detta ger oss unik erfarenhet
och kunskap om kommunikation, teknologi och trender
som vi kan applicera på kunder i alla branscher.

Ett ökat intresse för olika typer av t ex spel och
underhållning driver efterfrågan på nya avancerade
telefoner och nytt innehåll i mobilerna. Ny teknik
möjliggör också högre grafisk kvalitet, vilket skapar
ytterligare intresse för mobilen som spel- och
underhållningsplattform.
Den snabba utvecklingen, med korta produktlivscykler och
kontinuerlig tjänstetillströmning, ställer höga krav på
mobiltillverkarna. För att få fram rätt produkt på rätt tid
krävs kvalitetssäkring genom tester och effektiva
testmetoder. HiQ satsar mycket framgångsrikt på
kvalitets- och testverksamheten där vi är en betydelsefull
och väletablerad aktör för utveckling och tester av
mobiler, applikationer och plattformar.

Marknadsutveckling
HiQ har idag en tydlig position som specialiserat ITkonsultföretag. Med hjärtat i Norden levererar vi tjänster
inom kommunikation, programvaruutveckling och
simulering till kunder som verkar globalt. Marknaden för
våra tjänster präglas av god efterfrågan.

Inom ramen för testverksamheten hjälper HiQ ledande
mobiltelefontillverkare att kvalitetssäkra mjukvara i nya
modeller. Testverksamheten, som tar helhetsansvar för

Avtal och leveranser som offentliggjorts under det fjärde
kvartalet:
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planering, design, utveckling och genomförande, finns i
Lund och i Stockholm.

Säkerhet & Försvar
Under året har tillväxten inom säkerhet och försvar varit
god. HiQs kunnande inom simuleringsteknik,
kommunikation och utveckling av inbyggda system skapar
nya affärsmöjligheter i försvarssektorn.

Finanssektorn
Inom Bank- och finanssektorn pågår ett stort
förändringsarbete till följd av flera nya EU-krav avsedda att
främja konkurrens och transparens. De nya kraven skapar
stora behov av förändring och effektivisering av såväl ITsystem som av hela verksamheter hos aktörerna på
finansmarknaderna.

När det gäller utveckling av träningssimulatorer för
stridsflygplanet JAS har HiQ ett nära och förtroendefullt
samarbete med FMV och Saab Aerosystems.
BAE Systems Hägglunds är en framgångsrik kund inom
Säkerhet & Försvar. HiQs uppdrag för BAE Systems
Hägglund är att utveckla träningssimulatorer för
Stridsfordon 90.

HiQ har lång erfarenhet och stort kunnande inom
värdepappershandel och transaktionssystem.
Under de senaste två åren har HiQ framgångsrikt
intensifierat satsningen mot finanssektorn, en satsning
som lett till nya affärer och en breddad kundbas. HiQ har
även, mycket framgångsrikt, nyrekryterat medarbetare
inom området.

Industrisektorn
För aktörerna i den tillverkande industrin i Norden är IT
affärskritiskt, och efterfrågan både på produkter och ITstöd för verksamheten ökar.

Bland kunderna finns t ex Handelsbanken, Nordea, OMX,
SEB och Swedbank.

Mer och mer mjukvara byggs in i maskiner, produkter och
fordon. HiQ är specialiserat på utveckling av inbyggda
system och arbetar med ledande industriaktörer inom
området. HiQ arbetar även med att utveckla system som
stödjer verksamheten som till exempel processövervakningssystem för stora industriföretag.

Underhållning & Spel
HiQ har över tio års erfarenhet av att utveckla
kommunikationsplattformar som möjliggör spel över
Internet.

Exempel på HiQs kunder i detta segment är ABB, Atlas
Copco, DeLaval och Vägverket Produktion.

Avregleringen av spelmarknaderna i kombination med
ökad mobilitet samt utvecklingen av Internet driver fram
stora förändringar.

Myndigheter & Verk
Många myndigheter och offentliga organisationer har
omfattande arbeten igång i syfte att utveckla en IT-miljö
som bidrar till att öka servicenivån, effektivisera och
stärka verksamheten.

Huvudkunder för HiQ i detta segment är GTECH, Svenska
Spel och De Lotto.
HiQ tecknade ett nytt avtal med GTECH under det fjärde
kvartalet. Det nya förlängda avtalet är värt 43 miljoner
kronor och löper på tre år.

Flertalet av HiQs projekt i den här sektorn handlar om
programvaruutveckling för kommunikationsintensiva
system. Projekten drivs med ny och effektiv
projektmetodik exempelvis SCRUM.
Bland kunderna finns bland andra Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten.

Fordonsindustrin
De större aktörerna inom fordonsindustrin väljer idag att
centrera sina produktutvecklingsenheter till Norden, vilket
leder till att efterfrågan på specialistkunnande inom telematik och aktiv säkerhet ökar.
HiQ arbetar med kommunikation, integration, utveckling
och test av telematiklösningar, som till exempel aktiv
säkerhet, för framtida fordonsmodeller hos ledande
tillverkare.
HiQ arbetar med ledande kunder som Danaher Motion,
Bombardier och Haldex Traction.
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smarta telefoner. Integrationen har gått mycket bra, och
bolaget är nu fullt integrerat i koncernen.
MobilEyes omsatte under 2006 ca 16 Mkr med en marginal
i nivå med HiQ. Om MobilEyes ingått i HiQ-koncernen 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. Bolaget
konsoliderades från och med 1 juli 2007.
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.
HiQ MobilEyes har uppnått målen för tilläggsköpeskilling
under 2007, vilket innebär att en tilläggsköpeskilling på 2
Mkr kommer att betalas ut i början av 2008.
Tilläggsköpeskillingen är inkluderad i de ovan angivna
31,5 Mkr.

HiQs omsättning fördelad på branscher de senaste 12
månaderna

Genom förvärvet uppstår en goodwill om ca 23,5 Mkr.
Övriga identifierade immateriella tillgångar uppgår till 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.

Utvecklingen i koncernen
Skåne och Stockholm är verksamheter som kännetecknas
av en god utveckling. I Mälardalen har HiQ en god
utveckling, och vi fortsätter arbetet med att bredda
kundbasen och att öka närvaron.

Marknadsföring & marknadskommunikation

I Göteborg är HiQ idag en ledande aktör med starka
relationer till de större företagen i regionen.

HiQ arbetar aktivt med att stärka varumärket genom
marknadsföring och PR-aktiviteter. Det största arbetet
inom detta område läggs på aktiviteter i syfte att attrahera
nya medarbetare genom exempelvis kampanjer samt
engagemang på de tekniska universiteten.

HiQ har under hösten 2007 startat verksamhet i Linköping,
dotterbolaget HiQ Linköping.
I Finland, där HiQ har en stark position inom spel- och
telekombranschen, är lönsamheten fortsatt mycket god
och under året har tillströmningen av nya kunder varit bra.

Den nyskapande digitala världen ”World of HiQ”
(www.worldofhiq.com), som lanserades i rekryteringssyfte
under 2007, har både rönt uppmärksamhet och bidragit till
nyrekrytering. Nya aktiviteter kring denna satsning och
även andra teman planeras för 2008.

Verksamheten i Danmark är stabil. Det danska
dotterbolaget har en ny VD sedan september 2007, Lise
Jonasen, med lång erfarenhet från konsult- och
telekombranschen. Lise Jonasen har arbetat på HiQ sedan
2006.

Det femåriga samarbetet med HiQ Sailing Team blev även
under 2007 mycket framgångsrikt. Båten, en av världens
snabbaste, slog ett stort antal rekord och har fått stor
uppmärksamhet. Seglingsprojektets fem år
dokumenterades i en fotobok som används både internt på
HiQ och säljs externt i handeln.

Förvärv
Under andra kvartalet förvärvade HiQ IT-konsultbolaget
MobilEyes AB med närmare 60 anställda och kontor i
Stockholm, San Fransisco och Moskva. MobilEyes har tio
års erfarenhet av operativsystemet Symbian och
världsledande kompetens inom utveckling av produkter
som bygger på systemet. Bland kunderna finns UiQ,
Telenor och globala tillverkare.

Kvalitetsbevis och utmärkelser till HiQ
Under året har HiQ belönats och placerat sig
utomordentligt bra i många rankningar och
undersökningar:
- HiQ utsågs till ”Årets Bästa IT Konsult 2007” i tidningen
Veckans Affärers årliga konsultrankning. HiQ kom på
andra plats i samma tävling 2008.

MobilEyes fokus är på Symbianutveckling samt utveckling
och test av mobila applikationer i den nya generationens

4

- HiQ utsågs till bästa bolag MidCap och individuellt bästa
IR-ansvarige MidCap 2007, i Regis och Affärsvärldens
årliga IR-undersökning.
- HiQ Danmark rankades som femte bästa IT-arbetsplats i
undersökningen Great Place To Work i Danmark.
- HiQ Finland rankades som tionde bästa arbetsplats i
undersökningen Great Place To Work i Finland.
- HiQ Sverige rankades som en av de 10 bästa
arbetsgivarna inom Data/IT i Universums årliga
undersökning ”Young Professionals”.

Räntebärande nettokassa uppgick vid periodens slut till
47,5 (97,7) Mkr.
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 431,5
(381,2) Mkr och soliditeten till 70,4 (68,4) procent.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,30 kr per
aktie motsvarande 66 Mkr. Den föreslagna utdelningen
ligger i linje med HiQ’s utdelningspolicy att den
långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till cirka 50 % av
vinsten efter skatt.

Medarbetare
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 1035
(787) st, varav antalet medarbetare i tjänst är 941 (710) st.
Personalomsättningen de senaste 12 månaderna uppgår
till drygt 13 procent.

Moderbolaget
Resultatet efter skatt för HiQ International AB uppgick till
97,5 (114,6) Mkr.

Omsättning och resultat

Per den 31 december uppgick bolagets räntebärande
nettokassa till 17,9 (58,3) Mkr, det justerade egna
kapitalet till 400,3 (392,1) Mkr samt soliditeten till 95,7
(95,4) procent.

HiQs omsättning ökar med 172,3 Mkr till 973,7 (801,4) Mkr,
motsvarande en tillväxt med 21 procent.
Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 27,4 Mkr till 182,3
(154,9) Mkr, vilket motsvarar en marginal på 18,7 (19,3)
procent.

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till
31,7 (0,0) Mkr, vilket främst härör sig till förvärvet av
MobilEyes.

Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 1,5 (1,3)
Mkr.

Optioner

Resultatet före skatt (PTP) ökar med 18 procent till 183,8
(156,2) Mkr.

Den 27 mars 2007 fattade årsstämman beslut om ett
teckningsoptionsprogram riktat till medarbetare i HiQ.
Samtliga teckningsoptioner förvärvas av de anställda till
marknadspris.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
uppgick under perioden till 40,3 (7,7) Mkr. I detta ingår
immateriella tillgångar uppkomna genom förvärvet av HiQ
MobilEyes om 29,5 Mkr.

Teckningsoptionsprogrammet består av två serier, utgivna
i maj respektive november.
I den första serien tecknades totalt 851 700 optioner.
Lösenpriset för dessa uppgår till 43,10 kr. I den andra
serien tecknades totalt 175 800. Lösenpriset för dessa
uppgår till 41,90 kr. Vid fullt utnyttjande av samtliga
utestående teckningsoptionsprogram uppgår
utspädningseffekten till ca 2 procent. De
teckningsoptioner som utges under 2007 löper under två
år och teckning av aktier kan ske under maj respektive
november 2009.

Därtill utgör investeringar i nya lokaler 2,5 (0,8) Mkr, i
inventarier 3,1 (1,3) Mkr och i finansiell leasing 5,2 (5,6)
Mkr.

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde är positivt och uppgick till 81,0
(64,6) Mkr.

Under 2007 utnyttjades 271 400 teckningsoptioner för
teckning av lika många aktier. Därtill förföll totalt 189 250
optioner utan att teckning verkställdes. Totalt finns per
årsskiftet 1 751 800 teckningsoptioner utestående.

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december till
60,7 (106,7) Mkr. Jämfört med det tredje kvartalet 2007 har
de likvida medlen ökat med 44,0 Mkr.
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Förändring av aktiekapital

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 presterar starka resultat.

Till följd av utnyttjande av utestående teckningsoptioner
(utgivna i maj 2005) i maj 2007 har antalet aktier under
perioden ökat med 271 400.
Därtill har antalet aktier ökat med 109 190 st till följd av en
apportemission i samband med förvärvet av MobilEyes AB.
Antalet aktier vid utgången av perioden uppgick 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.

Till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner har HiQs
egna kapital ökat med ca 8,8 Mkr.

Vår målsättning är att vara lönsamt, visa god tillväxt, samt
att vara det ledande företaget i Norden inom valda nischer
och att vara den bästa IT-konsulten för kunder och
medarbetare.

Redovisningsprinciper

HiQ lämnar inga prognoser.

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse
med IAS 34, Delårsrapportering, 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.

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

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till HiQs årsredovisning 2006,
sid 32-33.

Efter periodens utgång har HiQ tecknat ett nytt ramavtal
med svenska Post- och Telestyrelsen. Avtalet omfattar
olika typer av utredningar och analyser inom
kommunikationsområdet, och kan förlängas i upp till tre
år.

Stockholm den 30 januari 2008
Styrelsen för HiQ International AB

Framtidsutsikter

Denna rapport har
revisorsgranskning.

HiQs huvudstrategi är att vara ett ledande specialiserat ITkonsultföretag. Med hjärtat i Norden levererar vi tjänster
inom kommunikation, programvaruutveckling och
simulering till kunder som verkar globalt.

inte

varit

föremål

för

Rapporttillfällen för 2008:
HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat
med strategiska förvärv. HiQ kommer att fortsätta att ta en
aktiv del i konsolideringen av IT-branschen.

Delårsrapport januari-mars, den 29 april 2008
Delårsrapport januari-juni, den 14 augusti 2008

Kommunikation människor emellan, mellan företag och
individer samt företag emellan ökar i omfattning och
betydelse varje dag. Utvecklingen skapar både behov och
möjligheter, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på
kunskap och erfarenhet inom kommunikation. HiQ finns
mitt i utvecklingen och bidrar på olika sätt till att
kommunikation utvecklas. En majoritet av våra projekt
handlar om att utveckla, förbättra och effektivisera med
hjälp av kommunikation.

Delårsrapport januari-september, den 20 oktober 2008
Bokslutskommuniké 2008, den 3 februari 2009
Årsstämma
Årsstämma äger rum den 30 april kl. 10.00 i HiQs
lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9tr i Stockholm.
Separat kallelse offentliggörs i Post och Inrikes
Tidningar, Svenska Dagbladet samt på HiQs hemsida.
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Årsredovisning för 2007 kommer att finnas tillgänglig
på HiQs kontor från mitten av april.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD,
tel 08-588 90 000
Anna Jennehov, informationschef HiQ International,
tel 08-588 90 000, 0704-200 049.
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
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Resultaträkning
Belopp tkr
2007
2006
973 696 801 411
-121 620 -103 338
-595 825 -483 317
-66 282 -54 048
-7 678
-5 830
182 291 154 878

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

Okt-Dec
2007
282 849
-35 384
-169 693
-20 325
-2 378
55 069

Okt-Dec
2006
220 713
-27 633
-130 052
-15 249
-1 580
46 199

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

2 645
-1 154
183 782

2 081
-765
156 194

1 076
-290
55 855

889
-337
46 751

Skatt på periodens resultat

-52 128

-44 660

-15 640

-12 996

Periodens resultat

131 654

111 534

40 215

33 755

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

131 654

111 534

40 215

33 755

2,62
2,62

2,25
2,23

0,80
0,80

0,68
0,67

50 306
50 326

49 584
49 907

50 474
50 474

49 892
50 028

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

31 dec
2007

31 dec
2006

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

26 010

21 011

212 637
7 423
14 118
260 188

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

200 917
5 312
6 941
79 205
60 726
353 101
613 289

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

431 451
431 451

381 243
381 243

13 957
2 353
2 301
18 611

11 815
1 076
4 602
17 493

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

2 757
28 844
52 190
79 436
163 227

2 423
25 119
52 821
78 115
158 478

Summa eget kapital och skulder

613 289

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

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
Nyemission vid företagsförvärv
Utnyttjande av teckningsoptioner
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående eget kapital

2007

2006

Okt-Dec
2007

Okt-Dec
2006

133 137
-52 180
80 957
-28 736
52 221
-98 227
-46 006
106 732
60 726

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

56 998
-11 402
45 596
-1 909
43 687
306
43 993
16 733
60 726

37 047
1 126
38 173
-895
37 278
7 250
44 528
62 204
106 732

381 243 363 554
-105 196 -103 388
2 629
1 914
4 433
0
8 778
14 435
7 910
-6 806
131 654 111 534
431 451 381 243

386 208
0
473
0
0
4 555
40 215
431 451

345 096
0
0
840
5 373
-3 821
33 755
381 243

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

182 291
18,7%
18,9%
448 165
383 961
54,6%
32,4%

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

55 069
19,5%
19,7%
448 165
383 961
14,4%
9,8%

46 199
20,9%
21,2%
395 481
283 521
16,1%
9,3%

Finansiell ställning
Kostnadsförda datorinvesteringar
Likvida medel
Räntebärande nettokassa
Eget kapital
Soliditet

2 343
60 726
47 490
431 451
70,4%

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

739
60 726
47 490
431 451
70,4%

685
106 732
97 722
381 243
68,4%

1 035
941
809
922
1 203
225

787
710
648
946
1 237
239

1 035
941
907
236
312
61

787
710
687
246
321
67

50 474
50 306
50 326
2,62
2,62
8,55

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

50 474
50 474
50 474
0,80
0,80
8,55

50 093
49 892
50 028
0,68
0,67
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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HiQ International moderbolag
Org. Nr 556529-3205
Resultaträkning
Belopp tkr
Nettoomsättning
Uppdragsspecifika externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat

2007
51 716
-20 064
-17 575
-25 534
-24
-11 481

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

Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt

167 737
631
-27 528
129 359

158 027
1 622
-1 171
145 154

Skatt på periodens resultat

-31 835

-30 532

Periodens resultat

97 524

114 622

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

97 524

114 622

31 dec
2007

31 dec
2006

199
301 483
301 682

160
295 042
295 202

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

5 093
88 268
2 711
4 698
1 736
14 095
116 601
418 283

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

46 466
353 826
400 292

46 428
345 687
392 115

1 173
0
3 381
13 437
17 991

1 564
161
1 190
15 795
18 710

418 283

410 825

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

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