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Tillväxt och god lönsamhet
Januari-juni 2010


Omsättningen uppgår till 556,1 (570,3) Mkr.



Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 74,7 (78,6) Mkr, en rörelsemarginal på 13,4 procent.



Resultat före skatt uppgår till 73,9 (78,1) Mkr.



Resultat efter skatt uppgår till 53,1 (57,1) Mkr.



Vinst per aktie uppgår till 1,03 (1,11) kr.



Kassaflödet från rörelsen uppgår till 21,4 (81,2) Mkr.

April-juni 2010


Omsättningen uppgår till 282,5 (272,7) Mkr.



Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 34,2 (34,0) Mkr, en rörelsemarginal på 12,1 procent.



Resultat före skatt uppgår till 34,1 (33,4) Mkr.



Resultat efter skatt uppgår till 24,7 (24,4) Mkr.



Vinst per aktie uppgår till 0,48 (0,47) kr. Den 25 mars beslutade årsstämman
att 1,10 kr per aktie, totalt ca 57 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en
split med obligatoriskt inlösenförfarande.

Viktiga händelser


HiQ har vunnit ett åtagande för Orc Software, en av världens ledande leverantörer av lösningar
för avancerad värdepappershandel och snabb konnektivitet.



HiQ har fått en ny beställning från FMV, Försvarets Materielverk. Ordersumman på 14 miljoner kronor
gäller för vidmakthållande av simulatorer för träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen.



HiQ har fått ett helhetsåtagande i uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen att bygga ett nytt komplett
IT-system för att stödja försäkringsverksamheten.



HiQ bildar HiQ Finland, genom en sammanslagning av de två dotterbolagen HiQ Softplan
och HiQ Quality Services. Det nya bolaget sysselsätter närmare 200 personer i
Helsingforsområdet, VD för HiQ Finland är Jukka Rautio.



I juni presenterades en iPhone och iPad-app som HiQ tagit fram i samarbete med Saab.
Applikationen ger användaren en unik möjlighet att uppleva och inspireras av den nya
bilmodellen 9-5 från Saab, bland annat genom funktionen 360 Spin.
HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom
kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden med kontor i Norden och
Ryssland. HiQ är noterat på Nasdaq OMX Stockholm mid-cap. För mer information, besök www.hiq.se

1

Delårsrapport januari-juni 2010
HiQ INTERNATIONAL AB (publ), org. nr 556529-3205

2010 i korthet
Omsättningen för det första halvåret 2010
uppgår till 556,1 Mkr och rörelseresultatet till
74,7 Mkr, en marginal på 13,4 procent.
Kassaflödet från rörelsen uppgår till 21,4 Mkr
Omsättningen i det andra kvartalet uppgår till
282,5 Mkr och rörelseresultatet (EBIT) till 34,2
Mkr, en rörelsemarginal på 12,1 procent. Likvida
medel är 93,5 Mkr.
Kassaflödet från rörelsen uppgår under det
andra kvartalet till 9,3 Mkr.
Första halvåret av 2010 har generellt sett
präglats av en god marknad för ITkonsulttjänster och bra efterfrågan på HiQs
tjänster. Detta medför att HiQ intensifierat
rekryteringen av nya medarbetare i koncernen.
Efterfrågan inom industri och handel är idag
mycket bra och drivs av ett stort behov av
utveckling av affärskritisk IT hos företag i
sektorn. Under 2010 intensifierar HiQ
satsningen mot finanssektorn, vilket hittills givit
fina resultat med flera nya projekt i såväl
Norden som internationellt. Inom underhållning
och multimediaområdet ser vi god efterfrågan
och stor utvecklingspotential. Fordonssektorn
utvecklas väl, medan den omstrukturering som
pågått, och till viss del pågår, bland
mobiltelefontillverkarna har påverkat HiQ
framför allt i Öresund.
I Mellansverige har HiQ, genom kontoren i
Stockholm, Arboga/Västerås och Linköping en

Bildandet av HiQ Öresund har givit resultat med
effektivare marknadsbearbetning och utökat
samarbete mellan våra kontor i regionen. Det
råder fortsatt viss osäkerhet kring
telekommarknaden i regionen, men relativt
marknadsläget visar HiQs verksamhet en stabil
utveckling.
I Finland fortsätter HiQ att framgångsrikt
bredda kundbasen och utveckla verksamheten
med många nya kunder. Genom bildandet av
HiQ Finland under våren förstärks HiQs position
ytterligare och den finska verksamheten
sysselsätter närmare 200 personer i
Helsingforsområdet.
Efterfrågan på projekt som kombinerar HiQs
specialistkompetens på plats hos (eller nära
kund) med utveckling near-shore, dvs i
Ryssland, fortsätter att öka under första halvåret
2010. Här märks särskilt projekt med kunder
inom finans, spel och underhållning och
telekom.
HiQ präglas av tydligt definierade värderingar resultat, ansvar, enkelhet och glädje. Sunda
värderingar är en konkurrensfördel för våra
kunder, för våra medarbetare och för HiQ.
HiQ har under det första kvartalet utsetts till
”Bästa IT-konsult 2010” i Veckans Affärers årliga
undersökning bland köpare av konsulttjänster.
Det är fjärde året i rad som HiQ placerar sig i
topp.

bra utveckling.
HiQs verksamhet i Göteborg har idag en
mycket god utveckling och är väl rustad för
tillväxt under 2010.
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Kommunikation ökar i omfattning och betydelse

Marknad
Första halvåret av 2010 har, generellt sett,
präglats av en god marknad för ITkonsulttjänster och en bra efterfrågan på HiQs
tjänster. Detta medför att HiQ idag har
intensifierat rekryteringen av nya medarbetare i
koncernen.
Finans &
Försäkring 9%

varje dag. Tekniken, som möjliggör
kommunikationen, är en allt större del i våra liv,
hemma och på jobbet. HiQ finns mitt i
utvecklingen och bidrar på olika sätt till att
kommunikation fungerar enkelt och smidigt
samt är användarvänlig. Vi arbetar i projekt och
med kunder där kommunikation är avgörande
dygnet runt.

Industri &
handel 15%

Mydigheter &
Verk 10%

Ny teknik skapar många möjligheter för nya
typer av företag och tjänster - tjänster som ofta
förutsätter internet och mobilitet. Dessutom
produceras allt mer digitalt innehåll som
kommuniceras i och via olika kanaler som

Fordon 12%

Facebook, Google, Twitter etc.
Försvar 9%
Telekom 38%
Spel &
Underhållning
7%

HiQs omsättning fördelad på branscher de
senaste 12 månaderna
HiQ gör livet enklare för människor och hjälper
våra kunder att förenkla och förbättra sin
verksamhet med hjälp av kommunikation och
teknik.
HiQ har en stark position i Norden som
specialiserad tjänsteleverantör och ett mycket
starkt varumärke. HiQ har en bredd såväl

Utvecklingen skapar många intressanta
möjligheter för HiQ – inte minst ökad
efterfrågan på mobila applikationer. Vi ser även
ökad efterfrågan inom multimedia- och
underhållningsområdet – ett område där vi är
väl positionerade för att växa och ta
marknadsandelar.
Under 2010 har HiQ intensifierat satsningar mot
flera områden där det finns en stor
marknadspotential för HiQs tjänster. Ett
exempel är satsningen mot finanssektorn, där
HiQ idag är en betydande aktör och vi ser en
stor potential att bli en ledande leverantör till
företag i den nordiska finansindustrin.

geografiskt som marknadsmässigt och mycket
starka kundrelationer med ledande
internationella företag samt myndigheter.
HiQ har en flexibel leveransmodell och erbjuder
specialistkompetens i projekt hos kund,
genomför projekt i egna lokaler samt via vårt
utvecklingscentrum i Ryssland.
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Avtal och leveranser som offentliggjorts under

i Moskva, där HiQ har spetskompetens inom

det andra kvartalet:

detta område. HiQs kompetens inom mobilitet
gör att vi kan hjälpa våra kunder att fatta



HiQ har fått en ny beställning från FMV,

strategiska beslut när det gäller införandet av

Försvarets Materielverk. Ordersumman på

mobila tjänster i verksamheten.

14 miljoner kronor gäller för



vidmakthållande av simulatorer för träning

Exempel på kunder till HiQ i telekomsegmentet

av stridspiloter för JAS 39A Gripen.

är Ericsson, Nokia, Samsung, Telenor, TDC, 3,

HiQ har fått i uppdrag av
Trafikförsäkringsföreningen att bygga ett
nytt komplett IT-system för att stödja
försäkringsverksamheten. Uppdraget är ett
helhetsåtagande och ordervärdet uppgår till
ca 17 Mkr.



Tele2 och PTS.
Spel, Underhållning & Media
Utvecklingen av ny teknik skapar möjligheter för
nya typer av företag i detta segment. Nya och
etablerade företag erbjuder idag tjänster där
Internet och mobilitet är en förutsättning. I

HiQ har vunnit ett åtagande för Orc

många fall handlar det om musik, spel och

Software, en av världens ledande

andra underhållningstjänster. Det skapar

leverantörer av lösningar för avancerad

intressanta möjligheter för HiQ. Vår långa

värdepappershandel och snabb

erfarenhet inom telekomsektorn gör att vi idag

konnektivitet.

kan möta den ökande efterfrågan på
multimediatjänster, dvs konvergensen av

Telekom
Teknikutvecklingen sker i mycket hög takt och
kommunikationsbehoven ökar. Den snabba
utvecklingen inom mobilbranschen, med korta
produktlivscykler och kontinuerlig
tjänstetillströmning, gör att marknaden i hög
takt drivs framåt. Det ställer höga krav på
tillverkarna, med en kontinuerlig förändring av
tekniker och plattformar som följd och skapar
många nya möjligheter för HiQ.
HiQ har en mycket stark position inom telekom
och har sedan starten arbetat med leverantörer,
operatörer, användare samt de regulatoriska
myndigheterna i telekomsektorn.
HiQ ligger långt framme vad gäller framtagande
av produkter och tjänster baserade på
mobilplattformar som exempelvis Android,
iPhone, Symbian och Windows Mobile. Denna

Internet, mobilitet, media och underhållning.
Ökad mobilitet samt utvecklingen av Internet
driver fram stora förändringar. Idag använder
närmare tre miljoner nordbor interaktiva kanaler
för att spela på sport- och turspel varje vecka.
HiQ har arbetat i över femton år med att
utveckla plattformar som möjliggör spel över
Internet och är ledande konsultbolag i Norden
inom området.
Under perioden lanserades världens första
musikapp The Street Orchestra som HiQ
utvecklat för Göteborgs symfoniorkester och
möjliggör att tusentals användare kan spela
tillsammans.
För Blyk utvecklade HiQ en mobil
marknadsföringskanal som erbjuder annonsörer
en mer detaljerad målgruppsprofilering.

utveckling sker dels i Norden, dels från kontoret
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Exempel på kunder för HiQ är Bink, GTECH,

Försvar & Säkerhet

Hippos, Kanal5, Veikkaus, Voddler, Svenska Spel,

HiQs kunnande inom simuleringsteknik och

Ace Interactive och De Lotto.

kommunikation i kombination med långa
kundrelationer har lett till hög efterfrågan på

Fordon

HiQs tjänster inom försvar och säkerhet. Ett

För de nordiska aktörerna i fordonssektorn har

exempel är att HiQ nyligen fick en ny order från

marknaden förbättrat sig, dock från en låg nivå.

FMV avseende vidmakthållande och

Under första halvåret har efterfrågan på HiQs

vidareutveckling av träningssimulatorer för JAS

tjänster i detta segment ökat.

39 Gripen.

HiQ arbetar med integration, utveckling och test

HiQ har arbetat med att utveckla

av telematik- och infotainmentsystem för

träningssimulatorer för stridsflygplanet JAS i

framtida fordonsmodeller hos ledande

snart 20 år och har ett nära och givande

tillverkare. Vi arbetar även i många projekt med

samarbete med Saab Aerosystems och FMV

utveckling kring aktiv säkerhet som i allt större

(Försvarets Materielverk). Fler än 150

utsträckning byggs in i nya fordon. HiQ är väl

stridspiloter världen över har utbildats i

positionerat i denna sektor och arbetar med

simulatorer som HiQ varit med och utvecklat.

ledande fordonstillverkare i Norden.
HiQ arbetar även med att utveckla
Ett talande exempel på uppdrag som HiQ har

utvecklingssimulatorer och testutrustning för

inom detta område är ett nyskapande projekt

BAE Systems Bofors.

med att bygga ett helt nytt infotainmentsystem
för en ledande aktör på marknaden.

Industri & Handel
För aktörerna i den tillverkande industrin i

I juni presenterades en iPhone och iPad-app

Norden är IT affärskritiskt, och behoven av

som HiQ tagit fram i samarbete med Saab.

effektiva processer för IT-stöd ökar.

Applikationen ger användaren en unik möjlighet
att uppleva och inspireras av den nya

Mer och mer funktionalitet byggs in i maskiner,

bilmodellen 9-5 från Saab, bl.a. genom

produkter och fordon. HiQ är specialiserat på

funktionen 360 Spin.

utveckling av inbyggda system och arbetar med
ledande industriaktörer på området. HiQ

Arbetet med att stärka HiQs position i

arbetar även med att utveckla system som

fordonssektorn ger mycket goda förutsättningar

stödjer verksamheten, exempelvis process-

för HiQ att fortsätta växa och vinna

övervakningssystem samt olika

marknadsandelar i detta segment under 2010.

kvalitetssäkringsprojekt.

HiQ arbetar bland annat med ledande kunder

Efterfrågan i detta segment är mycket god.

som Danaher Motion, Bombardier, Saab, Scania,
Volvo Personvagnar och Volvo Group.

Den europeiska e-handeln förväntas växa med i
genomsnitt 11 procent de närmaste fem åren,
mycket tack vare bättre åtkomst och mer
marknadsföring från e-handlarna.
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HiQ har ett starkt erbjudande inom segmentet

HiQ har spjutspetskompetens inom processer

handel, där vi hjälper ledande företag med

och IT för värdepappershandel. Vi är

kravställning och kvalitetssäkring av nya

specialiserade på att utveckla, testa och förvalta

betallösningar, lansering av nya mobila tjänster

transaktionsintensiva system för värdepappers-

etc.

handel hos kunder som Handelsbanken,
NASDAQ OMX, Orc Software, Nordea, SEB och

Exempel på kunder i segmentet är ABB, Atlas

Swedbank.

Copco, DeLaval och Outokumpu.
Under 2010 intensifierar HiQ satsningen mot
Myndigheter & Verk

finanssektorn ytterligare, och har under

Det blir allt viktigare för myndigheter och

perioden vunnit flera projekt inom

offentliga organisationer att utveckla en IT-miljö

finansmarknaden i såväl Norden som

som bidrar till att effektivisera och stärka verk-

internationellt.

samheten samt öka servicenivån.
Målet för HiQ är att etablera sig som en av
HiQ har arbetat med att utveckla affärskritiska

Nordens ledande leverantörer av specialiserade

IT-lösningar för myndigheter och organisationer

IT-tjänster för värdepappershandeln.

i mer än tio år. Ett exempel på detta är att HiQ
har fått i uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen
att bygga ett nytt komplett IT-system för att
stödja försäkringsverksamheten.

Utvecklingen i koncernen
HiQ är en av Nordens ledande leverantörer av
specialiserade IT-tjänster. HiQ utvecklas väl och

Vi ser en fortsatt god efterfrågan i segmentet

har intensifierat rekryteringen av nya

och har stärkt vår marknadsposition under

medarbetare i koncernen.

perioden.
Exempel på andra kunder är Trafikverket, ECHA
(European Chemical Agency), Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB),
Regeringskansliet, Pensionsmyndigheten,
Tillväxtverket och Skatteverket mfl.
Finanssektorn
Den globala konkurrensen i finanssektorn gör
att branschen 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 fungera med nya
myndighetskrav, och för att kunna kontrollera
risker i verksamheten. För detta behöver
branschen hitta konkurrenskraftiga lösningar,
vilket skapar möjligheter för HiQ.

I Finland fortsätter HiQ att framgångsrikt bredda
kundbasen och utveckla verksamheten med
många nya kunder. Genom bildandet av HiQ
Finland under våren förstärks HiQs position och
den finska verksamheten sysselsätter närmare
200 personer i Helsingforsområdet.
I Mellansverige har HiQ, genom kontoren i
Stockholm, Arboga/Västerås och Linköping en
fortsatt bra utveckling.
HiQs verksamhet i Göteborg har idag en
mycket god utveckling och är väl rustad för
tillväxt under 2010.
Bildandet av HiQ Öresund har givit resultat med
effektivare marknadsbearbetning och utökat
samarbete mellan våra kontor i regionen.
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Det råder fortsatt viss osäkerhet kring
telekommarknaden i regionen, men relativt
marknadsläget visar HiQs verksamhet en stabil

HiQ fortsätter också samarbetet med
Janette Hargin och hennes satsning på

utveckling.

professionell extremskidåkning.

Leveransmodeller

Framtidsutsikter

HiQ erbjuder en flexibel leveransmodell och ett

Kommunikation ökar i omfattning och betydelse

kundanpassat erbjudande. Vi erbjuder

varje dag. Tekniken, som möjliggör

specialistkompetens i projekt på plats hos kund,

kommunikationen, är en allt större del i våra liv,

genomför projekt i egna lokaler och via vårt

hemma och på jobbet. HiQ arbetar i projekt

utvecklingscentrum i Ryssland.

och med kunder där kommunikation är en
avgörande framgångsfaktor. HiQ utvecklar

Efterfrågan på projekt som kombinerar

teknik som hjälper och förenklar människors

specialistkompetens hos kund, med utveckling

vardag.

near-shore, dvs i Ryssland, ökar under första
halvåret av 2010.

HiQs huvudstrategi är att vara ett ledande
specialiserat tjänsteföretag med hjärtat i

Marknadsföring &

Norden. HiQ erbjuder tjänster inom

marknadskommunikation

kunder i Norden och internationellt.

kommunikation och mjukvaruutveckling till

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

HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt

hjälp av bland annat digitala medier. HiQ

kompletterat med strategiska förvärv. HiQs

lanserade till exempel en egen webb-tv-kanal

förvärvsstrategi är att stärka bolaget geografiskt

på hiq.se - Channel Q -lagom till friidrotts-EM i

genom att utöka den nordiska närvaron och att

Barcelona. Peter Häggström,

förvärva bolag som tillför ny kompetens inom

expertkommentator för bland annat SVT och

HiQs kärnaffär.

före detta längdhoppare, rapporterade dagligen
från tävlingarna i såväl TV-kanalen, på YouTube

HiQ tror på en långsiktig tillväxt i samtliga

och på Twitter. Under perioden för sändningen

branscher där HiQ är aktivt och att antalet

såg HiQ en trafikfördubbling på den egna

branscher där tekniken är en avgörande

hemsidan.

framgångsfaktor kommer att öka framgent.
Specifika satsningsområden för HiQ under 2010

Under 2010 fortsätter HiQ samarbetet med

är finans, media, underhållning och handel.

Flash Engineering med förarna Jan ”Flash”
Nilsson, Thed Björk och Prins Carl Philip.

Vår målsättning är att vara lönsamma, generera

Samarbetet ger unika möjligheter till aktiviteter

god tillväxt och starka kassaflöden, vara det

för kunder och anställda inom Safety Driving

ledande företaget i Norden inom valda nischer

och ECO Driving. Under 2010 är HiQ även

och vara den bästa IT- och

huvudpartner till Flash Engineering i

managementkonsulten för kunder, medarbetare

arrangemanget av Porsche Carrera Cup.

och aktieägare.
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HiQ prioriterar kvalitet, lönsamhet och tillväxt, i
den ordningen.
HiQ lämnar inga prognoser.

Medarbetare
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde är positivt och uppgår till
21,4 (81,2) Mkr.
Under perioden ökar rörelsekapitalbindningen
främst till följd av den ökade omsättningen,
vilket påverkar kassaflödet.

till 1 080 (1 034) st, varav antalet medarbetare i
tjänst är 960 (977) st.

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni
till 93,5 (75,3) Mkr. Jämfört med det första

Omsättning och resultat
HiQs omsättning uppgår 556,1 (570,3) Mkr.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 74,7 (78,6)
Mkr, vilket motsvarar en marginal på 13,4 (13,8)
procent.
Koncernens finansnetto för perioden uppgick till
-0,9 (-0,6) Mkr.
Resultatet före skatt (PTP) uppgår till 73,9 (78,1)
Mkr.

kvartalet 2010 har de likvida medlen minskat
med 48,8 Mkr. Under andra kvartalet har ca 57
Mkr delats ut till aktieägarna i form av en split
med obligatoriskt inlösenförfarande.
Räntebärande nettokassa uppgick vid periodens
slut till 76,9 (58,7) Mkr.
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut
till 569,2 (561,0) Mkr och soliditeten till 71,3
(71,6) procent.

Inlösen av aktier

HiQs omsättning och resultat har under

Den 25 mars 2010 beslutade årsstämman om

perioden påverkats negativt till följd av att

en aktiesplit med obligatoriskt

euron och den danska kronan försvagats relativt

inlösenförfarande. I detta förfarande delades

den svenska kronan. Denna effekt har påverkat

varje aktie upp i en ordinarie aktie samt en

omsättningen med ca -10 Mkr och

inlösenaktie, där inlösenaktien därefter inlöstes i

rörelseresultatet med ca -2,5 Mkr för perioden

ett obligatoriskt inlösenförfarande.

januari - juni.
Inlösenförfarandet innebar att ca 57 Mkr,

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i

motsvarande 1,10 kr per aktie skiftades ut till
bolagets aktieägare. Betalning av
inlösenbeloppet gjordes i maj 2010.

anläggningstillgångar uppgick under perioden
till 3,5 (1,9) Mkr.
Investeringar i nya lokaler utgör 0,0 (0,2) Mkr, i
inventarier 0,6 (0,0) Mkr och i finansiell leasing
2,9 (1,7) Mkr.

Optioner
Den 25 mars 2010 fattade årsstämman beslut
om ett teckningsoptionsprogram riktat till
medarbetare i HiQ. Samtliga teckningsoptioner
förvärvas av anställda till marknadspris.
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Teckningsoptionsprogrammet består av två

Samma redovisningsprinciper har använts som i

serier, där första serien utgavs i maj och

den senaste årsredovisningen med undantag

riktades till samtliga anställda. Den andra serien

för att från och med 1 januari 2010 tillämpas

utges i november 2010. Antalet

ändringarna i IFRS 3 ”Rörelseförvärv” och IAS

teckningsoptioner i serie ett och två uppgår till

27 ”Koncernredovisning”.

sammanlagt högst 1 000 000 st, där varje
teckningsoption berättigar till köp av en aktie.

För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt Rådet för Finansiell Rapportering

I den första serien tecknades totalt 235 400

RFR 2.3.

optioner. Lösenpriset för dessa uppgår till 36,20
kr. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående
teckningsoptionsprogram uppgår
utspädningseffekten till ca 4,4 procent. De
teckningsoptioner som utges under 2010 löper
under 3 år och teckning av aktier kan ske under
maj respektive november 2013.

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

Moderbolaget
Resultatet efter skatt för HiQ International AB
uppgick till 21,3 (12,6) Mkr.

av bland annat verksamhetsrelaterade risker
såsom rekrytering, projektrisker, konkurrens och
prispress, våra större kunders utveckling,
kundförluster samt förmågan att ingå ramavtal.
Marknadsrelaterade risker inkluderar

Per den 30 juni uppgick bolagets räntebärande

konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar

nettokassa till 14,8 (3,7) Mkr, det justerade egna

valutakursrisker och ränterisker.

kapitalet till 458,3 (419,4) Mkr samt soliditeten
90,5 (82,2) procent.

För en utförligare beskrivning av väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till HiQs

Bolagets nettoinvesteringar under perioden

årsredovisning 2009, sid 36-37.

uppgick till 0,0 (0,0) Mkr.

Rapporttillfällen för 2010:
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i
överensstämmelse med IAS 34

Delårsrapport jan-sept 2010 den 26 oktober
2010
Bokslutskommuniké 2010 den 1 februari 2011

”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen.
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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.
Stockholm 18 augusti 2010
Styrelsen för HiQ International AB

Anders Ljungh

Gunnel Duveblad

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Christina Ragsten Pettersson

Jukka Norokorpi

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Ken Gerhardsen

Leila Swärd Ramberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Lars Stugemo
VD & Koncernchef, styrelseledamot
Denna rapport har varit föremål för en översiktlig 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 18 augusti 2010.
För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ
tel 08-588 90 000
Katarina Bergegård, tf informationschef, tel: 08-588 90 015, 0701-06 06 06,
katarina.bergegard@hiq.se

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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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Rapport över totalresultatet
Resultaträkning
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

Jan-juni
2010
556 064
-67 347
-376 821
-31 596
-5 594
74 706

Jan-juni
2009
570 277
-68 876
-383 979
-31 938
-6 857
78 627

April-juni
2010
282 473
-37 083
-191 626
-16 753
-2 766
34 245

April-juni
2009
272 659
-33 895
-185 474
-15 906
-3 427
33 957

RTM
1 043 449
-123 139
-707 159
-59 831
-11 607
141 713

2009
1 057 662
-124 668
-714 317
-60 173
-12 870
145 634

457
-1 312
73 851

709
-1 259
78 077

72
-202
34 115

229
-812
33 374

862
-1 561
141 014

1 114
-1 508
145 240

-20 749

-20 966

-9 387

-9 010

-38 883

-39 100

53 102

57 111

24 728

24 364

102 131

106 140

-23 783
-23 783

-646
-646

-6 482
-6 482

-1 104
-1 104

-38 252
-38 252

-15 115
-15 115

29 319

56 465

18 246

23 260

63 879

91 025

0,48
0,48

0,47
0,47

1,98
1,97

2,06
2,06

51 605
51 816

51 605
51 605

51 605
51 712

51 605
51 605

Vinst per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare (baserat på periodens resultat)
Vinst/aktie (kr), före utspädning
1,03
1,11
Vinst/aktie (kr), efter utspädning
1,03
1,11
Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning

51 605
51 800

51 605
51 605
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Balansräkning
Belopp i tkr

30 juni
2010

30 juni
2009

31 Dec
2009

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

23 796

25 621

24 166

314 980
12 452
16 109
367 337

344 462
18 496
18 620
407 199

333 417
15 450
15 857
388 890

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

201 470
27 285
12 600
96 606
93 511
431 472
798 809

200 765
3 013
9 916
86 870
75 292
375 856
783 055

182 064
17 524
10 348
69 627
131 862
411 425
800 315

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

569 195
569 195

561 002
561 002

596 035
596 035

12 738
3 636
16 374

12 672
5 014
17 686

12 715
4 455
17 170

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

3 852
40 630
60 654
108 104
213 240

3 900
36 109
58 422
105 936
204 367

3 569
35 857
55 458
92 226
187 110

Summa eget kapital och skulder

798 809

783 055

800 315

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Jan-juni
2010

Jan-juni
2009

April-juni
2010

April-juni
2009

RTM

2009

46 739
-25 336
21 403
-860
20 543
-58 894
-38 351
131 862
93 511

54 173
26 991
81 164
-63 256
17 908
-71 632
-53 724
129 016
75 292

14 426
-5 144
9 282
-578
8 704
-57 530
-48 826
142 337
93 511

25 752
24 942
50 694
-63 093
-12 399
-70 269
-82 668
157 960
75 292

87 954
-8 248
79 706
-761
78 945
-60 726
18 219
75 292
93 511

95 388
44 079
139 467
-63 157
76 310
-73 464
2 846
129 016
131 862

Förändring eget kapital
Ingående eget kapital
Utdelning / inlösen
Optionspremier
Periodens totalresultat
Utgående eget kapital

596 035
-56 766
606
29 319
569 195

575 946
-72 247
838
56 465
561 002

550 343
0
606
18 246
569 195

609 151
-72 247
838
23 260
561 002

561 002
-56 766
1 079
63 879
569 195

575 946
-72 247
1 311
91 025
596 035

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

74 706
13,4%
13,3%
585 785
492 274
15,4%
9,1%

78 627
13,8%
13,7%
577 574
502 282
16,3%
10,0%

34 245
12,1%
12,1%
585 785
492 274
7,5%
4,4%

33 957
12,5%
12,2%
577 574
502 282
7,0%
4,3%

141 713
13,6%
13,5%
585 785
492 274
28,5%
18,1%

145 634
13,8%
13,7%
612 319
480 457
30,8%
18,1%

Finansiell ställning
Kostnadsförda datorinvesteringar
Likvida medel
Räntebärande nettokassa
Eget kapital
Soliditet

648
93 511
76 921
569 195
71,3%

360
75 292
58 720
561 002
71,6%

438
93 511
76 921
569 195
71,3%

204
75 292
58 720
561 002
71,6%

852
93 511
76 921
569 195
71,3%

564
131 862
115 578
596 035
74,5%

1 080
960
925
472
601
81

1 034
977
971
470
587
81

1 080
960
934
233
302
37

1 034
977
954
231
286
36

1 080
960
927
889
1 125
153

1 014
932
951
888
1 113
153

51 605
51 605
51 800
1,03
1,03
11,03

51 605
51 605
51 605
1,11
1,11
10,87

51 605
51 605
51 816
0,48
0,48
11,03

51 605
51 605
51 605
0,47
0,47
10,87

51 605
51 605
51 712
1,98
1,97
11,03

51 605
51 605
51 605
2,06
2,06
11,55

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

13

Delårsrapport januari-juni 2010
HiQ INTERNATIONAL AB (publ), org. nr 556529-3205
HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Segmentsrapportering

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

Sverige
452 815
304
453 119

Jan - juni 2010
Kc-gemen
Finland Danmark och elim
89 665
13 584
0
0
946
-1 250
89 665
14 530
-1 250

Totalt
556 064
0
556 064

57 669
12,7%

22 697
25,3%

-435
-3,0%

-5 225

74 706
13,4%
-855
73 851

390 043

276 822

58 389

73 555

798 809

* 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.

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

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

Sverige
440 451
1 516
441 967

Jan - juni 2009
Kc-gemen
Finland Danmark och elim
93 879
35 947
0
0
0
-1 516
93 879
35 947
-1 516

Totalt
570 277
0
570 277

63 998
14,5%

19 736
21,0%

-1 253
-3,5%

-3 854

78 627
13,8%
-550
78 077

385 583

299 593

77 262

20 616

783 054

April - juni 2010
Kc-gemen
Finland Danmark och elim
46 020
8 306
0
0
732
-821
46 020
9 038
-821

Totalt
282 473
0
282 473

Sverige
228 147
89
228 236
23 916
10,5%

11 439
24,9%

-857
-9,5%

-253

34 245
12,1%
-130
34 115

390 043

276 822

58 389

73 555

798 809

Kc-gemen
och elim
0
-722
-722

Totalt
272 659
0
272 659

April - juni 2009

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

Sverige
214 208
722
214 930

Finland
43 711
0
43 711

Danmark
14 740
0
14 740

25 643
11,9%

10 996
25,2%

-2 391
-16,2%

-291

33 957
12,5%
-583
33 374

385 583

299 593

77 262

20 616

783 054
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Resultaträkning
Belopp tkr

Jan - juni
2010
12 995
-367
-6 395
-10 020
-25
-3 812

Jan - juni
2009
15 369
-417
-7 353
-11 742
-12
-4 155

RTM
20 987
-718
-12 107
-22 404
-49
-14 291

2009
23 361
-768
-13 065
-24 126
-36
-14 634

23 132
1 584
-328
20 576

16 590
171
-1 292
11 314

145 056
1 743
-208
132 300

138 514
330
-1 172
123 038

684

1 316

-31 829

-31 197

Periodens resultat

21 260

12 630

100 471

91 841

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

21 260

12 630

100 471

91 841

30 juni
2010

30 juni
2009

31 Dec
2009

305
423 354
423 659

156
436 723
436 879

331
422 670
423 001

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

15 932
23 041
23 187
74
5 432
14 835
82 501
506 160

29 907
13 770
15 319
1 295
9 386
3 747
73 424
510 303

20 239
51 945
4 594
0
6 241
26 179
109 198
532 199

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

46 580
411 713
458 293

46 579
372 785
419 364

46 579
446 611
493 190

3 251
35 261
499
8 856
47 867

3 101
77 111
455
10 272
90 939

567
22 269
1 924
14 249
39 009

506 160

510 303

532 199

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 skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för HiQ International AB
(Publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2010. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar
är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation 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. 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.
Grundat 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 för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.
Stockholm den 18 augusti 2010
PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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