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HiQ – stark tillväxt, starkt kassaflöde, marknadsmässig breddning
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Omsättningen ökar med 50,4 Mkr till 286,1 (235,6) Mkr, en ökning med 21
procent.
Rörelseresultatet
Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 45,7 (50,6) Mkr, en rörelsemarginal
rörelsemarginal på
16,0 (21,5) procent.
Resultat före skatt uppgår till 46,5 (50,9) Mkr.
Resultat efter skatt uppgår till 33,6 (36,5) Mkr.
Vinst per aktie uppgår till 0,66 (0,73) kr.
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 42,4 (17,3) Mkr.
HiQ har förvärvat Ace Simulation AB med ca 30 anställda i Linköping.
HiQ har tecknat ett nytt ramavtal med PTS.
HiQ har fått tilldelningsbeslut från Verva, vilket ger möjlighet att teckna
ramavtal med 80 myndigheter
myndigheter och verk i Stockholms Län.
HiQ har tecknat ramavtal med det finska statliga spelbolaget Veikkaus.
Styrelsen för HiQ har föreslagit en utskiftning om ca 66 Mkr till aktieägarna
genom en aktiesplit 2:1 kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfarande.

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 1 100 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på Nordiska
Börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se
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2008 i korthet

Kommunikation överallt dygnet runt

HiQ utvecklas starkt under 2008. Omsättningen för
perioden ökar med 21 procent och rörelsemarginalen
uppgår till 16,0 procent. Kassaflödet förbättras starkt
och uppgår till 42,4 Mkr. Kvartalet innehöll färre
tillgängliga debiterbara dagar och fler
ledighetsperioder jämfört med föregående år.

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 stora behov och många möjligheter.

HiQ förvärvade i februari Ace Simulation AB i
Linköping med ca 30 anställda. HiQ Ace har
internationellt ledande kunder i fordons-, försvarsoch i telekomsektorn. Genom förvärvet breddar HiQ
närvaron geografiskt och stärker kompetensen i
Östergötland där vi har flera större kunder. HiQ Ace
konsoliderades i mitten av februari.
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. Efterfrågan på HiQs tjänster är
fortsatt god. Under perioden har många nya avtal
tecknats, bland annat med PTS och Veikkaus.
HiQ arbetar i långsiktiga kundrelationer med
internationellt ledande aktörer i många branscher,
som exempelvis GTECH, Nokia, Ericsson, Saab, SEB,
Tele2 och Volvo.
HiQ har närmare 1 100 anställda och har ett mycket
starkt varumärke på arbetsmarknaden, vilket
kontinuerligt framgår i olika undersökningar och
mätningar. HiQ har under perioden bland annat valts
till en av Sveriges bästa arbetsgivare i Universums
årliga oberoende undersökning. HiQ kom även på
andra plats i Veckans Affärers årliga undersökning
”Sveriges bästa konsulter”.
Under perioden har arbetet med att rekrytera fler
medarbetare fortgått med mycket gott resultat. De
senaste kvartalen har HiQ visat en minskad
personalomsättning. Trenden håller i sig även under
det första kvartalet 2008.
De tecken på en generell konjunkturavmattning som
finns i den globala ekonomin kommer att gynna
starka och specialiserade aktörer oavsett bransch.
HiQ har idag en tydlig och stark position som
specialiserat IT-konsultföretag. HiQ utvecklas väl
såväl geografiskt som branschmässigt.

2010 kommer antalet användare av mobilt bredband
att ha gått om antalet användare av fast bredband*.
98 procent av alla mikroprocessorer finns idag i
prylar som vi har runt omkring oss – från kylskåp,
lampor och möbler till bilar, båtar och värmepumpar.
Det här skapar många nya 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 för att uppnå
affärsnytta.
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 mp3-spelare 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 navigerings-, positionerings- och söktjänster.
Dessutom producerar användarna allt mer digitalt
innehåll som publiceras i och kommuniceras via
olika kanaler.
De ungas förväntningar på arbetslivet ställer höga
krav på arbetsgivarna. Att kunna utföra sitt arbete
oberoende av tid och plats blir allt viktigare. De unga
lever idag i allt större utsträckning med sina sociala
nätverk – på jobbet och på fritiden. Dessutom
smälter interaktivt lärande och ”gaming-logik”
samman med traditionell pedagogik, vilket gör att vi
kan ta till oss kunskap och lära oss på nya och bättre
sätt. HiQ har unik erfarenhet och kunskap om
kommunikation, teknologi och trender som vi
framgångsrikt kan applicera på kunder i alla
branscher.

*Enligt IVA’s rapport ”Internetframsyn”
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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.
Avtal och leveranser som offentliggjorts under det
första kvartalet:
•

•

•

•

I januari teckande HiQ och svenska Post- och
Telestyrelsen (PTS) ett nytt ramavtal. 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.
I januari fick HiQ tilldelningsbeslut från Verva,
verket för förvaltningsutveckling.
Tilldelningsbeslutet innebär att HiQ kan teckna
ramavtal med 80 myndigheter och verk i
Stockholms Län. Avtalet gäller i två år, med
option på förlängning i ytterligare två, och avser
IT-konsulttjänster i kategorierna
systemutveckling och systemförvaltning samt
infrastruktur och uppdragskonsulttjänster.
Volymerna på uppdragen i dessa tre kategorier
uppskattas av berörda myndigheter till cirka 450
miljoner kronor.
I februari förlängde HiQ och Veikkaus, det
finländska statliga spelbolaget, det mångåriga
samarbetet och tecknade ett nytt ramavtal.
Avtalet avser programvaruutveckling. HiQ och
Veikkaus har samarbetat i 20 år.
I mars lanserade Eniro den nya tjänsten ”Eniro
Vem ringer” som HiQ MobilEyes varit med och
utvecklat. Tjänsten söker automatiskt fram
namnet på numrets ägare och visar det när
mobiltelefonen ringer.

Under årets tre första månader har HiQ haft en
fortsatt god utveckling i alla branscher.

HiQs omsättning fördelad på branscher de senaste 12
månaderna

Telekom
Teknikutvecklingen går i en mycket snabb fart och
kommunikationsbehoven mellan personer och
företag kommer bara att öka. HiQ har en mycket
stark position inom telekom, och har i över ett
decennium arbetat med leverantörer, operatörer,
användare samt de regulatoriska myndigheterna i
telekomsektorn. Under kvartalet har HiQ bland annat
tecknat ett nytt ramavtal med PTS.
Den snabba utvecklingen inom
mobiltelefonibranschen, med korta produktlivscykler
och kontinuerlig tjänstetillströmning, ställer höga
krav på tillverkarna. För att få fram rätt produkt på
rätt tid krävs kvalitetssäkring genom tester och
effektiva testmetoder. HiQ är en betydelsefull och
väletablerad aktör för utveckling och tester av
mobiler, applikationer och plattformar.
Inom ramen för testverksamheten hjälper HiQ
ledande mobiltelefontillverkare att kvalitetssäkra
mjukvara i nya modeller. Testverksamheten, som tar
helhetsansvar för planering, design, utveckling och
genomförande, finns geografiskt i Lund och i
Stockholm.
HiQ MobilEyes ligger långt framme vad gäller
utveckling av produkter och tjänster baserade på
Symbian. Den här utvecklingen sker dels i Sverige,
dels från kontoret i Moskva där HiQ har en expansiv
verksamhet. De ryska HiQ-medarbetarna har mycket
hög kompetens och är djupt specialiserade inom
mobila plattformar.
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Spel & Underhållning
HiQ har arbetat i över 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,
Veikkaus, Hippos, Svenska Spel och De Lotto.
Under kvartalet har HiQ tecknat ett nytt ramavtal med
finska Veikkaus som är Finlands motsvarighet till
Svenska Spel.
HiQ har idag ett mycket starkt erbjudande när det gäller
interaktiva och spelbaserade utbildningar.
Göteborgskontoret leder satsningen som startade för ett
par år sedan. Till exempel har HiQ hjälpt företag som
AstraZeneca, Volvo, Mazda och Mölnlycke Health Care
med att utveckla spelbaserade lösningar för att utbilda
sin personal.

Fordonsindustrin
Flera stora aktörer i fordonsindustrin väljer idag att
centrera sina produktutvecklingsenheter till Norden, och
efterfrågan på specialistkunnande inom telematik och
aktiv säkerhet ökar.
HiQ är mycket väl positionerat och tar marknadsandelar
i fordonssektorn. HiQ arbetar med integration,
utveckling och test av telematiklösningar för framtida
fordonsmodeller hos ledande tillverkare. Vi arbetar i
många projekt med utveckling kring aktiv säkerhet som
byggs in i nya fordon i allt större utsträckning.
HiQ arbetar med ledande kunder som Danaher Motion,
Bombardier, Haldex Traction, Volvo Cars, Volvo Group
mfl.

Säkerhet & Försvar
Under perioden har utvecklingen inom säkerhet och
försvar varit god. HiQs kunnande inom
simuleringsteknik skapar nya affärsmöjligheter i
försvarssektorn.
När det gäller utveckling av träningssimulatorer för
stridsflygplanet JAS har HiQ ett nära samarbete med
Saab Aerosystems och FMV. En intressant och positiv
trend är det stora internationella intresse som JAS rönt
den senaste tiden.
BAE Systems Hägglunds är en framgångsrik kund inom
Säkerhet & Försvar. HiQs uppdrag för BAE Systems
Hägglund är att utveckla träningssimulatorer och
testutrustning. HiQ har även nyligen tecknat ett
ramavtal med BAE Systems Bofors som verkar inom
militära system.

Industrisektorn
För aktörerna i den tillverkande industrin i Norden blir IT
allt mer affärskritiskt och efterfrågan på processer för
IT-stöd ökar. Mer och mer mjukvara byggs in i maskiner,
produkter och fordon. HiQ är specialiserat på utveckling
av inbyggda system och arbetar med ledande
industriaktörer på området. HiQ arbetar även med att
utveckla system som stödjer verksamheten exempelvis
processövervakningssystem.
HiQ vinner fler och fler projekt inom IT Management – ett
område som handlar om att effektivisera kundernas
processer med hjälp av IT-stöd. HiQ hjälper företag och
organisationer att hitta och att omsätta affärsnyttan i ITstöden för att sedan implementera detta på ett effektivt
sätt.
Exempel på HiQs kunder i detta segment är ABB, Atlas
Copco, DeLaval, och Vägverket Produktion.

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 kvartalet har HiQ fått tilldelningsbeslut om att
teckna ramavtal med 80 myndigheter och verk i
Stockholm.
HiQ arbetar redan i många projekt på uppdrag av t ex
Kronofogdemyndigheten och Skatteverket samt Tekes i
Finland.

Finanssektorn
Idag pågår stora förändringar i finansindustrin. Den
globala konkurrensen gör att industrin ständigt måste
effektiviseras. EU-direktiv för ökad transparens och
konkurrens (exempelvis SEPA och MiFID) ställer krav på
förändringar tvärs igenom systemportföljer och
processer. De befintliga systemen måste utvecklas för
att kunna fungera för den typ av samarbete som krävs,
och branschen behöver hitta konkurrenskraftiga
lösningar. Dessutom gör den ständigt pågående
teknikutvecklingen att det uppstår nya
affärsmöjligheter.
Under de senaste två åren har HiQ intensifierat
satsningen mot finanssektorn, en satsning som har lett
till nya affärer och en breddad kundbas. Under de
senaste två åren har HiQ vuxit med 100 procent inom
Finans, och under 2008 görs en storsatsning på att
dubbla antalet anställda.
HiQ har spjutspetskompetens inom processer och IT för
värdepappershandel. Vi är specialiserade på att
utveckla, testa och förvalta transaktionsintensiva
system för värdepappershandel hos kunder som
Handelsbanken, Nordea, OMX, SEB och Swedbank.
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Utvecklingen
Utvecklingen i koncernen
Skåne och Stockholm är marknader som kännetecknas
av en stark utveckling.
Verksamheterna i Karlskrona och i Danmark är stabila
och utvecklas väl.
I Mälardalen har HiQ en god utveckling och vi fortsätter
arbetet med att bredda kundbasen och att öka närvaron.
Gemensamma projekt har redan kommit igång mellan
verksamheten i Linköping, HiQ Ace, som förvärvades i
februari och HiQ Mälardalen.
I Göteborg är HiQ en betydande aktör med starka
relationer till de större företagen i regionen.
I Finland har HiQ en stark position inom spel- och
telekombranschen. HiQ fortsätter att framgångsrikt
bredda kundbasen.
Verksamheten i Moskva utvecklas mycket starkt och HiQ
fortsätter att rekrytera och bygga vidare på
specialiseringen inom Symbian-utveckling för en
internationell kundbas.
Under perioden har HiQ haft en god rekrytering och en
minskad personalomsättning.
Förvärv av Ace Simulation AB
I februari förvärvades Ace Simulation AB (”Ace”) med ca
30 anställda i Linköping. Ace är ett renodlat
konsultföretag som har internationellt ledande kunder
inom såväl fordons- och försvarssektorn som i
telekomsektorn.
Dessutom har bolaget kompetens som förstärker HiQ.
Bolaget konsoliderades i mitten av februari.
Det bokförda värdet på aktierna i HiQ Ace uppgår till ca
27,7 Mkr, inklusive transaktionskostnader om ca 0,3
Mkr. Ca 16,5 Mkr har betalats kontant och resterande del
med 174 081 st nyemitterade HiQ-aktier, vilket ger en
utspädning på 0,3 procent.
Förutsatt att HiQ Ace uppfyller uppsatta mål under 2008
kan en tilläggsköpeskilling komma att betalas ut i
början av 2009. En uppskattad potentiell
tilläggsköpeskilling om 6 Mkr är inkluderad i de ovan
angivna 27,7 Mkr.
Genom förvärvet uppstår en goodwill om ca 20,8 Mkr
samt övriga immateriella tillgångar om 7,3 Mkr. Den
goodwill som uppstått är främst hänförlig till bolagets
goda intjäningsförmåga och starka marknadsposition.
De övriga immateriella tillgångarna har en
avskrivningsperiod om fem år, vilket medför
avskrivningar om 1,5 Mkr per år.

Marknadsföring & marknadskommunikation
HiQ arbetar aktivt med att stärka varumärket genom
marknadsföring och PR-aktiviteter. HiQ lägger framför
allt resurser inom detta område på aktiviteter som ska
bidra till att attrahera nya medarbetare genom
exempelvis kampanjer samt engagemang på de tekniska
universiteten.
Under perioden har HiQ inlett ett nytt samarbete med
Flash Engineering som drivs av legendariske stallägaren
och dubbla STCC-mästaren Jan ”Flash” Nilsson. Flash
Engineering är ett av de mest framgångsrika
racingteamen i Skandinavien, och samarbetet utgör en
ny och kompletterande sponsor- och eventplattform för
HiQ under 2008. Fokus i satsningen ligger på
körutbildningar på temat säker och effektiv körning –
HiQ Safety Driving School. Flash Engineering deltar i
årets STCC-tävlingar med två bilar i ”Kungaklassen”
STCC och en bil i Porsche Carrera Cup. Bilarna körs av
Richard Göransson och Jan ”Flash” Nilsson samt av Prins
Carl Philip Bernadotte. STCC har ett stort och uttalat
miljöfokus som kommer synas under säsongen, bland
annat när det första stadsracet äger rum i Göteborg i
juni.
HiQ fortsätter även samarbetet med HiQ Sailing Team.
Samarbetet har varit mycket framgångsrikt under de
hittills fem åren det har pågått. Inför säsongen 2008 är
målsättningen att HiQ-trimaranen ska vinna alla de
större kappseglingarna i Norden.

Medarbetare
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till
1 091 (834) st, varav antalet medarbetare i tjänst är
1 027 (753) st.
Personalomsättningen de senaste 12 månaderna uppgår
till 13 procent. Under perioden minskar
personalomsättningen.

Omsättning och resultat
HiQs omsättning ökar med 50,4 Mkr till 286,1 (235,6)
Mkr, motsvarande en tillväxt med 21 procent.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 45,7 (50,6) Mkr,
vilket motsvarar en marginal på 16,0 (21,5) procent.
Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 0,9
(0,4) Mkr.
Resultatet före skatt (PTP) uppgår till 46,5 (50,9) Mkr.
Kvartalet har innehållit färre debiterbara arbetsdagar
och fler ledighetsperioder jämfört med samma period
föregående år.
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Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
uppgick under perioden till 31,1 (0,7) Mkr. I detta ingår
immateriella tillgångar uppkommna genom förvärvet av
HiQ Ace om 28,1 Mkr.
Därtill utgör investeringar i nya lokaler 0,5 (0,0) Mkr, i
inventarier 1,3 (0,4) Mkr och i finansiell leasing 1,2 (0,3)
Mkr.

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde är positivt och uppgick till 42,4
(17,3) Mkr. Det starka kassaflödet är hänförligt till
koncernens starka utveckling samt en relativt sett lägre
rörelsekapitalbindning.
Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars till 86,3
(122,9) Mkr. Jämfört med det fjärde kvartalet 2007 har de
likvida medlen ökat med 25,6 Mkr.
Räntebärande nettokassa uppgick vid periodens slut till
69,3 (115,1) Mkr.
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 468,7
(423,1) Mkr och soliditeten till 69,2 (71,6) procent.

Samma redovisningsprinciper har använts som i den
senaste årsredovisningen.
För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt
Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2.1.

Händelser efter periodens utgång
Styrelsen har föreslagit HiQs årsstämma den 30 april
2008 en split 2:1 med ett obligatoriskt
inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie i
HiQ delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.
Inlösenaktien löses därefter in till 1,30 kr/aktie.
Avstämningsdag för aktiesplit föreslås vara den 9 maj.
Handel i inlösenaktier planeras till den 12 – 23 maj.
Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktierna föreslås
vara den 30 maj. Utbetalning av inlösenlikvid föreslås
vara omkring den 4 juni 2008. En utförlig
informationsbroschyr kring detta finns tillgänglig för
nedladdning på www.hiq.se
HiQ har tecknat ett 2-årigt ramavtal med BAE Systems
Bofors i Karlskoga. HiQ är utvald till ensam
nischleverantör inom områdena programvara och
Systems Engineering.

Framtidsutsikter
Moderbolaget
Resultatet efter skatt för HiQ International AB uppgick
till –2,6 (–2,5) Mkr.
Per den 31 mars uppgick bolagets räntebärande
nettokassa till 36,1 (103,3) Mkr, det justerade egna
kapitalet till 402,9 (389,6) Mkr samt soliditeten till 93,3
(89,4) procent.
Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till
27,5 (0,0) Mkr.

Förändring av aktiekapital
aktiekapit al
Under perioden har antalet aktier ökat med 174 081 st
till följd av en apportemission i samband med förvärvet
av Ace Simulation AB. Antalet aktier vid utgången av
perioden uppgick till 50 647 971 st.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse
med IAS 34, Delårs-rapportering och
årsredovisningslagen.

HiQs huvudstrategi är att vara ett ledande specialiserat
tjänsteföretag med Norden som bas. HiQ erbjuder
tjänster inom kommunikation, programvaruutveckling
och simulering till kunder i Norden och internationellt.
HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat
med strategiska förvärv. HiQ kommer att fortsätta ta en
aktiv del i konsolideringen av IT-branschen.
Marknaden för IT-konsulttjänster kännetecknas idag av
god efterfrågan. De tecken på en generell
konjunkturavmattning som finns i den globala ekonomin
kommer att gynna starka och specialiserade aktörer
oavsett bransch. 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.
HiQ tror på en långsiktig tillväxt i samtliga branscher där
HiQ är aktivt. HiQ prioriterar kvalitet, lönsamhet och
tillväxt, i den ordningen.
Vår målsättning är att vara lönsamt, visa god tillväxt och
vara det ledande företaget i Norden inom valda nischer
och att vara den bästa IT-konsulten för kunder och
medarbetare.
HiQ lämnar inga prognoser.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Övriga rapporttillfällen för 2008:

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. Finansiella risker inkluderar
valutakursrisker och ränterisker.

Delårsrapport jan-juni den 14 augusti 2008
Delårsrapport jan-sep den 20 oktober
2008Bokslutskommuniké 2008 den 3 februari 2009

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till HiQs årsredovisning
2007, sid 34-35.

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.

Stockholm 29 april 2008
Styrelsen för HiQ International AB
Denna rapport har
revisorsgranskning.

inte

varit

föremål

För ytterligare information, kontakta
kon takta 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

för

7

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

Jan-mars
2008
286 050
-35 620
-184 045
-18 212
-2 502
45 671

Jan-mars
2007
235 618
-26 994
-142 108
-14 365
-1 598
50 553

RTM
1 024 128
-130 246
-637 762
-70 129
-8 582
177 409

2007
973 696
-121 620
-595 825
-66 282
-7 678
182 291

1 177
-310
46 538

689
-322
50 920

3 133
-1 142
179 400

2 645
-1 154
183 782

-12 930

-14 421

-50 637

-52 128

Periodens resultat

33 608

36 499

128 763

131 654

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

33 608

36 499

128 763

131 654

0,66
0,66

0,73
0,73

2,55
2,55

2,62
2,62

50 561
50 561

50 093
50 142

50 423
50 429

50 306
50 326

Nettoomsättning
Uppdragsspecifika externa kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
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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Org. Nr 556529-3205
Balansräkning
Belopp i tkr

31 mars
2008

31 mars
2007

31 dec
2007

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

27 321

20 434

26 010

232 441
13 904
15 013
288 679

187 092
3 005
14 806
225 337

212 637
7 423
14 118
260 188

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

194 487
0
9 015
98 351
86 315
388 168
676 847

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

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

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

468 675
468 675

423 101
423 101

431 451
431 451

13 450
4 169
2 301
19 920

10 719
989
4 602
16 310

13 957
2 353
2 301
18 611

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

3 563
3 310
34 980
6 000
55 747
84 652
188 252

3 084
0
25 857
0
43 603
79 066
151 610

2 757
0
28 844
0
52 190
79 436
163 227

Summa eget kapital och skulder

676 847

591 021

613 289

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
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Jan-mars
2008

Jan-mars
2007

RTM

2007

43 104
-675
42 429
-15 689
26 740
-1 151
25 589
60 726
86 315

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

142 457
-36 343
106 114
-44 261
61 853
-98 485
-36 632
122 947
86 315

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

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

431 451
0
0
5 275
0
-1 659
33 608
468 675

381 243
0
0
0
0
5 359
36 499
423 101

423 101
-105 196
2 629
9 708
8 778
892
128 763
468 675

381 243
-105 196
2 629
4 433
8 778
7 910
131 654
431 451

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

45 671
16,0%
16,3%
485 688
399 373
11,7%
7,5%

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

177 409
17,3%
17,5%
485 688
399 373
50,2%
28,9%

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

Finansiell ställning
Kostnadsförda datorinvesteringar
Likvida medel
Räntebärande nettokassa
Eget kapital
Soliditet

765
86 315
69 302
468 675
69,2%

406
122 947
115 057
423 101
71,6%

2 702
86 315
69 302
468 675
69,2%

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

1 091
1027
964
228
297
47

834
753
714
257
330
71

1 091
1027
872
897
1 175
203

1035
941
809
922
1 203
225

50 648
50 561
50 561
0,66
0,66
9,25

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

50 648
50 423
50 429
2,55
2,55
9,25

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

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

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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Resultaträkning
Jan - Mar
2008
25 886
-19 610
-3 378
-6 213
-7
-3 322

Jan - Mar
2007
10 462
-4 738
-3 708
-6 018
-6
-4 008

RTM
67 140
-34 936
-17 245
-25 729
-25
-10 795

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

0
288
-524
-3 558

0
887
-297
-3 418

167 737
32
-27 755
129 219

167 737
631
-27 528
129 359

954

936

-31 817

-31 835

Periodens resultat

-2 604

-2 482

97 402

97 524

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-2 604

-2 482

97 402

97 524

31 mar
2008

31 mar
2007

31 dec
2007

191
330 186
330 377

171
295 978
296 149

199
301 483
301 682

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

13 585
33 924
7 298
3 317
7 419
36 050
101 593
431 970

2 383
17 723
7 338
5 228
3 559
103 278
139 509
435 658

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

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

46 449
356 496
402 945

46 428
343 214
389 642

46 466
353 826
400 292

2 944
12 373
6 000
1 634
6 074
29 025

2 144
28 445
0
3 743
11 684
46 016

1 173
0
0
3 381
13 437
17 991

431 970

435 658

418 283

Belopp tkr
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 koncernföretag
Övriga avsättningar
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

11

