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Stark utveckling i ett tufft marknadsläge

JanuariJanuari-mars 2009
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•
•
•
•
•
•

Omsättningen ökar till 297,6 (286,1) Mkr, en ökning med 4 procent
Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 44,7 (45,7) Mkr, en rörelserörelsemarginal på 15,0 (16,0) procent.
Resultat före skatt uppgår till 44,7 (46,5) Mkr
Resultat efter skatt uppgår till 32,7 (33,6) Mkr
Vinst per aktie uppgår till 0,63 (0,66) kr
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 30,5 (42,4) Mkr
Styrelsen föreslår Årsstämman att 1,40 (1,30) kr per
per aktie, totalt
ca 72 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en split och
obligatoriskt inlösenförfarande

Viktiga händelser under perioden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HiQ har utsetts till ”Bästa ITIT-konsult 2009” enligt Veckans
Affärers undersökning
HiQ satsar på expansion i Mälardalen
Mä lardalen och har etablerat
verksamhet i Västerås
HiQ har tecknat ett nytt avtal med mobilföretaget Scalado
HiQ har hjälpt Danaher Motion att utveckla system för laserlaser- och
röststyrda truckar
HiQ har utvecklat AirFight en ny spelapplikation för iPhone
HiQ har
h ar tecknat ett omfattande ramavtal med danska SKI
HiQ har tecknat ett ramavtal med Ascom Sweden AB
HiQ har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Storstockholms Lokaltrafik
HiQ har tecknat ett ramavtal med Teracom och dess dotterbolag
Comet Networks
HiQ har deltagit
del tagit i ett forskningsprojekt för att utveckla en simulator,
för tandläkarstudenter vid Karolinska Institutet

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom
kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som
hemmamarknad. HiQ har fler än 1000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på
Nasdaq OMX Nordic Exchange’s midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se
HiQ INTERNATIONAL AB (publ), org. nr 556529-3205
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2009 i korthet
Marknadsläget idag är kärvt. HiQ har en mycket stark
position och vi arbetar kontinuerligt och konsekvent
med att utveckla och stärka vårt erbjudande,
samtidigt som ytterligare effektivisering av verksamheten prioriteras. Det arbetet ger resultat och
2009 har börjat bra för HiQ. Omsättningen ökar till
297,6 Mkr och rörelseresultatet uppgår till 44,7 Mkr,
en marginal på 15,0 procent. Kassaflödet uppgår till
30,5 Mkr.
I en kärvare marknad ökar vikten av att fortsätta
trimma och anpassa verksamheten för att säkerställa
fortsatt hög effektivitet, god lönsamhet och därmed
en ökad handlingsfrihet.
Samtidigt är det än viktigare att fortsätta utveckla
HiQs erbjudanden och fokusera på framtida
satsningsområden för att säkra att HiQ fortsätter att
vara branschens bästa leverantör av specialiserade
IT-tjänster. Ett exempel på detta är att vidareutveckla HiQ Quality Services erbjudande inom
kvalitetssäkring av stora IT-projekt till den svenska
marknaden. Ett annat exempel är HiQs ökade
satsning i regionerna Mälardalen och Linköping
genom ett ökat samarbete, intensifierade
säljinsatser och genom att etablera HiQ i Västerås.
Även ett ökat samarbete mellan de två dotterbolagen
i Finland prioriteras.
Konjunkturläget medför att branscher omstruktureras och påverkar flera av HiQs större
kunder. Diskussioner kring priser i form av
volymrabatter förs. Sammantaget skapar detta
möjligheter för HiQ att vinna nya uppdrag och stärka
marknadspositionen ytterligare.

Under perioden har vi tecknat ett flertal viktiga
ramavtal och vunnit nya uppdrag hos många kunder,
exempelvis hos Scalado, Danaher Motion och
Storstockholms Lokaltrafik.
HiQ har utsetts till ”Bästa IT-konsult 2009” i Veckans
Affärers årliga undersökning bland köpare av
konsulttjänster. Det är tredje året i rad som HiQ
placerar sig i topp. Deltagarna i undersökningen
ombeds bedöma sina leverantörer avseende
förtroende, kundorientering, kompetens och resultat,
områden som alltid har hög prioritet för HiQ.
HiQ har en stark position som specialiserad
tjänsteleverantör med en bredd såväl geografiskt
som marknadsmässigt och mycket starka
kundrelationer med ledande internationella företag
samt med etablerade myndigheter i Norden. HiQ har
en flexibel leveransmodell och erbjuder specialistkompetens i projekt hos kund eller genomför projekt
i egna lokaler, genom HiQs studentpool eller via ett
utvecklingscentrum i Ryssland.
HiQ arbetar med teknik och lösningar som möjliggör
kommunikation i vår vardag, hemma, på jobbet, i
bilen etc. Utvecklingen av teknik som möjliggör
kommunikation pågår ständigt, oavsett
konjunkturläge. Behovet av kommunikation mellan
såväl individer som företag ökar kontinuerligt, en
utveckling som skapar många möjligheter för såväl
HiQ som våra kunder.
HiQ arbetar med kunder i ett tiotal branscher,
exempelvis Veikkaus, Nokia, Ericsson, Skatteverket,
SEB, Tekes, Tele2 och Volvo.
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Marknad

I mars förlängde HiQ ramavtalet med Teracom
omfattande konsulttjänster inom tekniskt säljstöd,
nät- och teknikstrategier, nätverksspecialister och
projektledning. HiQ tecknade även ett nytt ramavtal
med Teracoms helägda dotterbolag Comet Networks.

•

HiQ har en tydlig och stark position som specialiserat IToch managementkonsultföretag och utvecklas väl såväl
geografiskt som branschmässigt. Med hjärtat i Norden
levererar vi tjänster inom kommunikation och
mjukvaruutveckling till kunder som verkar globalt.
Konjunkturläget medför att flera branscher omstruktureras, vilket skapar möjligheter för HiQ att vinna
nya uppdrag och stärka sin marknadsposition ytterligare.
Under perioden har vi tecknat ett flertal viktiga ramavtal
och vunnit nya uppdrag hos flertalet kunder, exempelvis
hos Scalado, Danaher Motion och Storstockholms
Lokaltrafik.
Konjunkturläget påverkar flera av HiQs större kunder och
diskussioner kring priser i form av volymrabatter förs.
HiQs starka finansiella situation, goda kundrelationer och
starka varumärke gör att vi kan stärka våra kundrelationer
ytterligare och vinna marknadsandelar i dagens kärva
marknad.
Avtal och leveranser som offentliggjorts under det första
kvartalet:
•

I januari offentliggjorde HiQ ett nytt avtal med
Scalado, som utvecklar mjukvara för hantering av
bilder i mobiltelefoner. Avtalet innebär förlängning
och utökat förtroende av det befintliga samarbetet
och omfattar allt ifrån utveckling till testutveckling
samt testledning.

•

I januari offentliggjorde HiQ ett uppdrag från Danaher
Motion, som utvecklar och säljer navigeringssystem
för laserstyrda truckar till exempelvis industriföretag.
HiQ har arbetat med produktutvecklingsprocessen för
den lösning där laserstyrning kompletteras med
röstidentifiering.

•

I januari offentliggjorde HiQ ett uppdrag från svenska
mjukvaruföretaget Ocko AB. HiQ har utvecklat
spelapplikationen AirFight - ett avancerat flygspel för
iPhone.

•

I januari valdes HiQ ut av danska SKI (Statens og
Kommunernes Indkøbs Service) som en av de
leverantörer inom IT-konsulttjänster som får ramavtal
2009. Ramavtalen är totalt värda 1,4 miljarder danska
kronor på årsbasis och ger danska offentliga sektorn
möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt köpa in
olika typer av IT-tjänster.

•

I februari fick HiQ förnyat förtroende och förlängde
ramavtalet med Ascom Sweden AB, specialister på
kundanpassade lösningar för trådlös
internkommunikation. Avtalet omfattar tjänster inom
bland annat utveckling och kvalitetssäkring.

•

I februari tecknade HiQ ett nytt ramavtal med
Storstockholms Lokaltrafik (SL). Avtalet omfattar
tjänster inom systemering samt kvalitetssäkring.

HiQs omsättning fördelad på branscher de senaste 12
månaderna
Telekom
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.
Idag syns en tydlig skillnad i hur aktörerna i telekomsegmentet påverkas av den pågående lågkonjunkturen.
Försäljningen av mobiltelefoner minskar vilket driver på en
omstrukturering av branschen och ökar trycket på
telefontillverkarna. Samtidigt utvecklas operatörer eller
leverantörer av exempelvis utrustning och plattformar för
multimedia fortsatt väl. HiQ har ett starkt fäste i
telekomsektorn och utvecklingen skapar nya möjligheter
för HiQ att göra nya affärer.
Som alltid sker teknikutvecklingen i mycket hög fart, och
kommunikationsbehoven mellan personer och företag
ökar. Den snabba utvecklingen inom mobilbranschen, med
korta produktlivscykler och kontinuerlig
tjänstetillströmning, gör att marknaden ständigt
utvecklas. Det ställer höga krav på tillverkarna med en
kontinuerlig omstrukturering av tekniker och plattformar
som följd.
HiQ ligger långt framme vad gäller framtagande av
produkter och tjänster baserade på mobilplattformar som
exempelvis Symbian, Android, iPhone och Windows
Mobile. Den här utvecklingen sker dels i Norden, dels från
kontoret i Moskva där HiQ har spetskompetens inom detta
område. Efterfrågan på HiQs kompetens när det gäller
utveckling av mobila applikationer ökar. Ett bra exempel
är AirFight en spelapplikation för iPhone som HiQ
utvecklat i samarbetet med Ocko AB.
Spel & Underhållning
Ökad mobilitet samt utvecklingen av Internet driver fram
stora förändringar. HiQ har arbetat i över tio år med att
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utveckla plattformar som möjliggör spel över Internet.
HiQs position i den här sektorn är en styrka då den här
typen av spelande tenderar att vara stabil eller ökande i en
lågkonjunktur.
HiQ har även ett starkt erbjudande när det gäller
utveckling av applikationer för mobil och webb inom
media/underhållningssegmentet. HiQ har exempelvis varit
med och utvecklat en teknisk plattform som möjliggör
inspelning av sång, musik och ljud via dator eller mobil.
Huvudkunder för HiQ inom spel och underhållning är
GTECH, Veikkaus, Hippos, Svenska Spel, Ace Interactive
och De Lotto.
Fordonsindustrin
Fordonsindustrin påverkas av den svagare ekonomin.
Fordonssektorn är starkt konkurrensutsatt och för att
bibehålla sin position kommer utveckling av nya
generationens fordon alltid att vara prioriterat. Det gäller i
högkonjunktur såväl som lågkonjunktur. HiQ har ett starkt
erbjudande mot fordonssektorn och vinner
marknadsandelar i denna tuffa marknad.
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 är väl positionerat i denna
sektor och arbetar med flera ledande fordonstillverkare i
Norden.
HiQ arbetar med ledande kunder som Danaher Motion,
Bombardier, Scania, Volvo Cars, Volvo Group mfl.
Säkerhet & Försvar
Utvecklingen inom säkerhet och försvar är mycket god för
HiQ. HiQs kunnande inom simuleringsteknik och
kommunikation skapar nya affärsmöjligheter i
försvarssektorn.
HiQ arbetar bland annat med att utveckla
utvecklingssimulatorer och testutrustning för BAE
Systems Bofors. Under perioden har HiQ även tecknat ett
ramavtal med denna kund.
När det gäller utveckling av träningssimulatorer för
stridsflygplanet JAS har HiQ ett nära samarbete med Saab
Aerosystems och FMV, Försvarets Materielverk.
Industrisektorn
För aktörerna i den tillverkande industrin i Norden blir IT
allt mer affärskritiskt, och efterfrågan på processer för ITstöd 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 samt i olika
kvalitetssäkringsprojekt.

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 i industrisektorn såväl som andra
branscher, att hitta och att omsätta affärsnyttan i ITstöden för att sedan implementera detta på ett effektivt
sätt.
HiQ har ett starkt erbjudande inom Retail där vi hjälper
ledande företag med kravställning och kvalitetssäkring av
nya betallösningar, lansering av nya mobila tjänster etc.
Exempel på HiQs kunder i industrisegmentet är ABB, Atlas
Copco, DeLaval, Outokumpu och Vägverket Produktion.
Myndigheter & Verk
Under perioden har HiQ stärkt sin närvaro inom
Myndigheter & Verk. 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. Efterfrågan på HiQs tjänster inom den
offentliga sektorn är god.
Under perioden har HiQ tecknat ett omfattande ramavtal
med Danska SKI (Statens & Kommunernes Indkøbs
Service), vilket ytterligare stärker HiQ inom detta segment.
SKI är en service- och inköpsorganisation som jobbar med
upphandling i den danska offentliga sektorn.
HiQ har även tecknat ett ramavtal med Stor Stockholms
Loklatrafik (SL).
Finanssektorn
Den globala konkurrensen i finanssektorn gör att industrin
ständigt förändras och effektiviseras. EU-direktiv för ökad
transparens och konkurrens ställer krav på förändringar av
bankernas IT-system. De befintliga systemen måste
utvecklas för att kunna fungera med nya myndighetskrav
och för att kunna kontrollera risker i verksamheten. För
detta behöver branschen hitta konkurrenskraftiga
lösningar vilket skapar möjligheter för HiQ.
Under de senaste åren har HiQ intensifierat satsningen
mot finanssektorn, en satsning som har lett till nya affärer
och en kraftigt breddad kundbas.
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, Nasdaq
OMX, Neonet, Nordea, SEB och Swedbank.

Utvecklingen i koncernen
HiQs verksamhet fortsätter att utvecklas väl i rådande
konjunkturläge, om än med vissa geografiska skillnader.
I Mellansverige har HiQ en mycket stark position genom
kontoren i Stockholm, Arboga och Linköping och arbetar
med kunder i samtliga branscher där HiQ är aktivt. HiQ
utvecklas mycket väl i denna region och under perioden
har en satsning mot vidare expansion initierats med
etablering av ny verksamhet i Västerås.
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I Västsverige, där turbulensen i fordonssektorn påverkar
hela marknaden, är osäkerheten fortsatt stor. HiQ har idag
en mycket stark position på denna marknad och är t ex en
av de mest betydande leverantörerna inom R&D hos
fordons- och telekomindustrin i Västsverige. Den
kostnadskontroll och effektivisering som initierades under
2008 har gett goda resultat och förbättrad lönsamhet.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 44,7 (45,7) Mkr, vilket
motsvarar en marginal på 15,0 (16,0) procent.

I Öresundsregionen och södra Sverige, där HiQ finns
representerat genom kontoren i Lund, Köpenhamn och
Karlskrona finns ett stort antal telekomföretag och
innovationsbolag. Omstruktureringen i telekomindustrin
påverkar HiQs verksamhet i denna region och ställer krav
på ökad effektivitet och kostnadskontroll.

Investeringar

I Finland har HiQ sedan länge en mycket stark position
inom spel- och telekom. Genom HiQ Quality Services
breddar HiQ sitt erbjudande till den finska marknaden
ytterligare. HiQ Quality Services är specialister på att
kvalitetssäkra omfattande och komplexa IT-projekt. HiQ
fortsätter att framgångsrikt bredda kundbasen och
utvecklas väl under perioden.
HiQ erbjuder en flexibel leveransmodell med ett
kundanpassat erbjudande. En del i denna leveransmodell
är att nyttja HiQs utvecklingscentrum i Ryssland. Genom
den ryska verksamheten erbjuder HiQ spetskompetens
inom systemutveckling och kvalitetssäkring.

Marknadsföring & marknadskommunikation

Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 0,0 (0,9)
Mkr.
Resultatet före skatt (PTP) uppgår till 44,7 (46,5) Mkr.

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
uppgick under perioden till 1,2 (31,1) Mkr.
Därtill utgör investeringar i nya lokaler 0,1 (0,5) Mkr, i
inventarier 0,1 (1,3) Mkr och i finansiell leasing 1,0 (1,2)
Mkr.

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde är positivt och uppgår till 30,5 (42,4)
Mkr. Det starka kassaflödet är hänförligt till koncernens
starka utveckling samt en relativt sett lägre
rörelsekapitalbindning.
Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars till 158,0
(86,3) Mkr. Jämfört med det fjärde kvartalet 2008 har de
likvida medlen ökat med 29 Mkr.
Räntebärande nettokassa uppgick vid periodens slut till
141,1 (69,3) Mkr.

HiQ arbetar aktivt med att stärka varumärket genom
marknadsföring och PR-aktiviteter.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 609,2
(468,7) Mkr och soliditeten till 68,5 (69,2) procent.

HiQ fortsätter samarbetet med Flash Engineering som drivs
av Jan ”Flash” Nilsson. Flash Engineering är ett av de mest
framgångsrika racingteamen i Skandinavien, och
samarbetet skapar en spännande sponsor- och
eventplattform för HiQ med goda möjligheter att skapa
unika aktiviteter för kunder och anställda. Ett exempel är
sk Safety Driving Clinics för säker, miljövänlig och effektiv
bilkörning.

Förslag
Förslag till utdelning

Under 2009 är HiQ huvudpartner till Flash Engineering i
arrangemanget av Porsche Carrera Cup.
HiQ har även ett samarbete med Generation Flinga, med
bland andra skidåkerskan Janette Hargin. HiQ stöder
Generation Flingas satsning på professionella
skidåkartjejer som vill inspirera till en aktiv och sund
livsstil. Slutmålet, filmen ”Catch us if U can” produceras
under 2009. Genom projektet får HiQ ytterligare en
möjlighet att skapa aktiviteter för kunder och anställda.

Styrelsen föreslår årsstämman att 1,40 (1,30) kr per aktie,
totalt ca 72 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en split
och obligatoriskt inlösenförfarande.
Förslaget ligger i linje med HiQs utdelningspolicy att den
långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till cirka 50% av
vinsten efter skatt. Närmare detaljer och tidsplan har
publicerats i samband med kallelse till årsstämman.

Moderbolaget
Resultatet efter skatt för HiQ International AB uppgick till
-3,0 (-2,6) Mkr.
Per den 31 mars uppgick bolagets räntebärande
nettokassa till 77,8 (36,1) Mkr, det justerade egna
kapitalet till 475,1 (402,9) Mkr samt soliditeten till 82,4
(93,3) procent.

Medarbetare

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till
0,0 (27,5) Mkr.

Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 1068
(1091) st, varav antalet medarbetare i tjänst är
1007 (1027) st.

Redovisningsprinciper

Omsättning och resultat
HiQs omsättning ökar med 11,6 Mkr till 297,6 (286,1) Mkr,
motsvarande en tillväxt med 4 procent.

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse
med IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
Samma redovisningsprinciper har använts som i den
senaste årsredovisningen med undantag för att från och
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med 1 januari 2009 tillämpas IFRS 8”Rörelsesegment”
samt den uppdaterade IAS 1 ”Utformning av finansiella
rapporter”.
För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt
Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2.2.

Händelser efter periodens utgång
•

HiQ hjälper finska Kuusakoski att vidareutveckla
bolagets interna resursplaneringssystem för
hantering av återvunnet material.

•

HiQ har fått uppdrag av Mentice AB, ett företag som är
ledande inom utveckling av simuleringsapplikationer
för läkare. Uppdraget består i att hjälpa Mentice med
allt ifrån projektledning och metodutveckling inom
utvecklingsmetoden SCRUM till interaktiv utbildning.

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.
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till HiQs årsredovisning
2008, sid 34-35.

Rapporttillfällen för 2009:
Delårsrapport januari-juni, den 18 augusti 2009
Delårsrapport januari-september, den 19 oktober 2009
Bokslutskommuniké 2009 den 2 februari 2010

Årsstämma
Framtidsutsikter
HiQs huvudstrategi är att vara ett ledande specialiserat
tjänsteföretag med hjärtat i Norden. HiQ erbjuder tjänster
inom kommunikation och mjukvaruutveckling till kunder i
Norden och internationellt.
HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat
med strategiska förvärv. HiQs förvärvsstrategi är att stärka
bolaget geografiskt genom att utöka den nordiska
närvaron och att förvärva bolag som tillför ny kompetens
inom HiQs kärnområden.

Ordinarie årsstämma för 2008 äger rum den 29 april kl.
10.00 2009 enligt ett beslut fattat av styrelsen för HiQ
International AB. Kallelse till årsstämman samt styrelsens
fullständiga förslag till Årsstämman finns tillgängligt på
HiQs hemsida www.hiq.se.
HiQs årsredovisning för 2008 finns tillgänglig på HiQs
kontor och kan laddas ner från www.hiq.se eller beställas
på telefon 08-588 90 000.

Konjunkturläget medför bland annat att flera branscher
omstruktureras, vilket skapar möjligheter för HiQ att vinna
nya uppdrag och stärka sin marknadsposition ytterligare.
Samtidigt ökar vikten av kostnadskontroll för att
säkerställa en god lönsamhet och därmed en ökad
handlingsfrihet. I en svagare marknad gynnas företag som
HiQ, med en stark balansräkning, goda kundrelationer, ett
starkt varumärke och ett starkt kassaflöde.
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 kommer prestera 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 lönsamma, visa god tillväxt och
vara det ledande företaget i Norden inom valda nischer
och att vara den bästa IT- och managementkonsulten för
kunder, medarbetare och aktieägare. HiQ är idag väl
rustade för att vinna marknadsandelar i den pågående
lågkonjunturen.
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
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Stockholm 28 april 2009
Styrelsen för HiQ International AB

Denna rapport har inte varit föremål för en revisorsgranskning.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 28 april 2009.

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

HiQ International AB (publ) org. Nr 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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Rapport över totalresultatet
Resultaträkning
Jan-mars
2009
297 618
-34 981
-198 505
-16 032
-3 430
44 670

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

RTM
1 193 100
-142 811
-767 001
-77 336
-13 016
192 936

2008
1 181 532
-143 450
-752 541
-79 516
-12 088
193 937

480
-447
44 703

1 177
-310
46 538

4 497
-1 468
195 965

5 194
-1 331
197 800

-11 956

-12 930

-53 884

-54 858

32 747

33 608

142 081

142 942

458
458

-1 659
-1 659

38 135
38 135

36 018
36 018

33 205

31 949

180 216

178 960

Vinst per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare (baserat på periodens resultat)
Vinst/aktie (kr), före utspädning
0,63
0,66
Vinst/aktie (kr), efter utspädning
0,63
0,66

2,77
2,77

2,80
2,80

51 366
51 366

51 105
51 105

Belopp tkr
Nettoomsättning
Uppdragsspecifika externa kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

Övrigt totalresultat
Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital
Valutakursdifferenser
Övrigt totalresultat för perioden
Periodens totalresultat hänförligt moderbolagets aktieägare

Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning

51 605
51 605
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50 561
50 561
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Org. Nr 556529-3205
Balansräkning
Belopp i tkr

31 Mars
2009

31 Mars
2008

31 Dec
2008

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

26 632

27 321

27 338

346 391
20 178
17 611
410 812

232 441
13 904
15 013
288 679

346 622
21 708
16 128
411 796

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

214 032
6 810
100 111
157 960
478 913
889 725

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

243 007
7 667
80 683
129 016
460 373
872 169

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

609 151
609 151

468 675
468 675

575 946
575 946

12 943
5 641
0
18 584

13 450
4 169
2 301
19 920

13 357
5 879
0
19 236

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Aktuella skatteskulder
Leverantörsskulder
Avsättningar för tilläggsköpeskilling för förvärv
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 882
2 640
27 710
56 881
59 972
110 905
261 990

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

3 451
3 633
37 339
62 874
63 507
106 183
276 987

Summa eget kapital och skulder

889 725

676 847

872 169

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
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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 / inlösen
Optionspremier
Nyemission vid företagsförvärv
Periodens totalresultat
Utgående eget kapital

Jan-mars
2009

Jan-mars
2008

RTM

2008

28 421
2 049
30 470
-163
30 307
-1 363
28 944
129 016
157 960

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

147 469
12 574
160 043
-46 842
113 201
-41 556
71 645
86 315
157 960

162 152
9 850
172 002
-62 368
109 634
-41 344
68 290
60 726
129 016

575 946
0
0
0
33 205
609 151

431 451
0
0
5 275
31 949
468 675

468 675
-65 842
2 230
23 872
180 216
609 151

431 451
-65 842
2 230
29 147
178 960
575 946

Segmentsrapportering
Q1-09

Intäkter från externa kunder
Intäkter från andra segment
Summa intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal %
Finansnetto
Resultat före skatt
Tillgångar*

Kc-gemen
och elim

Totalt
297 618
0
297 618

Sverige
226 243
794
227 037

Finland
50 168
0
50 168

Danmark
21 207
0
21 207

38 355
16,9%
57
38 412

8 740
17,4%
168
8 908

1 138
5,4%
97
1 235

-3 563
-289
-3 852

44 670
15,0%
33
44 703

413 736

312 958

86 616

76 415

889 725

-794
-794

* Tillgångar per segment består av tillgångar som används i den löpande verksamheten och som tillförlitligt kan fördelas
per segment. Detta innebär att i tillgångar inkluderas materiella anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Finansiella
tillgångar har koncernen inte fördelat per segment. Segmentsindelningen har dock förändrats varför tillgångarnas fördelning
skiljer sig åt jämfört med tidigare års årsredovisning.
Q1-08

Intäkter från externa kunder
Intäkter från andra segment
Summa intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal %
Finansnetto
Resultat före skatt
Tillgångar*

Kc-gemen
och elim

Sverige
239 572
291
239 863

Finland
28 203
0
28 203

Danmark
18 275
0
18 275

40 681
17,0%
738
41 419

6 126
21,7%
288
6 414

2 044
11,2%
73
2 117

-3 181
-231
-3 412

45 671
16,0%
867
46 538

433 086

146 297

72 409

25 055

676 847

10

-291
-291

Totalt
286 050
0
286 050
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Belopp i tkr
Nyckeltal
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Sysselsatt kapital
Operativt kapital
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på eget kapital

Jan-mars
2009

Jan-mars
2008

RTM

2008

44 670
15,0%
15,0%
625 976
468 016
9,6%
5,5%

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

192 936
16,2%
16,4%
625 976
468 016
44,5%
26,4%

193 937
16,4%
16,7%
592 754
463 738
45,8%
28,4%

156
157 960
141 135
609 151
68,5%

765
86 315
69 302
468 675
69,2%

916
157 960
141 135
609 151
68,5%

1 525
129 016
112 208
575 946
66,0%

1 068
1 007
988
239
301
45

1 091
1 027
964
228
297
47

1 068
1 007
1 024
904
1 165
188

1 090
1 041
1 018
893
1 161
191

51 605
51 605
51 605
0,63
0,63
11,80

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

51 605
51 366
51 366
2,77
2,77
11,80

51 605
51 105
51 105
2,80
2,80
11,16

Finansiell ställning
Kostnadsförda datorinvesteringar
Likvida medel
Räntebärande nettokassa
Eget kapital
Soliditet
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
Belopp tkr

Jan-mars
2009
8 440
-33
-3 493
-8 663
-6
-3 755

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

RTM
107 210
-73 584
-18 281
-30 918
-26
-15 599

2008
124 656
-93 161
-18 166
-28 468
-27
-15 166

0
146
-464
-4 073

0
288
-524
-3 558

169 524
1 354
-1 798
153 481

169 524
1 496
-1 858
153 996

1 058

954

-39 628

-39 732

Periodens resultat

-3 015

-2 604

113 853

114 264

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-3 015

-2 604

113 853

114 264

31-mar
2009

31-mar
2008

31-dec
2008

163
438 206
438 369

191
330 186
330 377

169
438 048
438 217

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

23 490
18 787
5 618
971
11 835
77 788
138 489
576 858

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

19 961
67 339
0
1 301
7 963
48 984
145 548
583 765

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

46 579
428 548
475 127

46 449
356 496
402 945

46 579
431 563
478 142

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Avsättningar för tilläggsköpeskilling för förvärv
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 797
25 485
56 881
0
951
15 617
101 731

2 944
12 373
6 000
0
1 634
6 074
29 025

752
16 443
62 874
5 274
2 244
18 036
105 623

Summa eget kapital och skulder

576 858

431 970

583 765

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
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