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ÖKAD VINST OCH FÖRBÄTTRAD MARGINAL  
 
JANUARI – MARS 2014 
• Omsättningen ökar och uppgår till 348,6 (340,4) Mkr 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 36,1 (34,4) Mkr, en rörelsemarginal på 10,3 procent 
• Resultat före skatt uppgår till 36,1 (34,3) Mkr 
• Resultat efter skatt uppgår till 27,8 (25,1) Mkr 
• Vinst per aktie uppgår till 0,53 (0,48) kr 
• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 23,2 (28,4) Mkr 
• Likvida medel uppgår till 227,1 Mkr 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 2,60 kr per aktie, totalt omkring 

137 Mkr 
• HiQ vinner betydande uppdrag för SAS rörande affärskritiska crew management-system 
• HiQ gör Facebook tillgängligt för dövblinda genom att hjälpa Post- och telestyrelsen att 

skapa webblösningen ”Fejjan för alla” 
• HiQ hjälper Volvo Cars att ta fram nya tjänsten Roam Delivery, som möjliggör leveranser 

av varor direkt till beställarens uppkopplade bil 
• HiQ utvecklar mobilbanken S-mobil för finländska S-gruppen och befäster sin 

ledarposition inom mobila banktjänster 
• HiQ vinner ramavtal med Systembolaget 
• HiQ förenklar rockartisten Dregens kommunikation med en ny digital lösning  
• HiQ förenklar arbetet för reseledarna på Fritidsresor och TUI Nordic med en ny mobil 

webblösning 
• HiQ hjälper Helsingfors stad att förenkla distribution och användning av öppen data 
• HiQ lanserar ett nytt nummer av uppmärksammade HiQ Magazine 

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• HiQ vinner ramavtal med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och skapar digitala 

läromedel för mellanstadiet 
• HiQ hjälper Varma, ledande inom tjänstepension i Finland, att förenkla uppföljningen av 

arbetsförmåga med hjälp av nya webbtjänster 

 

 

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 23 april 2014. 

HiQ förenklar och förbättrar livet för människor genom lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. 
Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 300 anställda och 
har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök 
www.hiq.se



DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2014  2 
 

  

VD-ORD 
Utvecklingen på den nordiska marknaden är i stort 
densamma som den varit under 2013, med en 
efterfrågan som fortsätter påverkas av osäkerheten i 
omvärlden. Samtidigt är IT i dag en avgörande faktor i 
alla branscher, och fler verksamheter än någonsin är 
beroende av mobila och digitala lösningar. Det är på 
den marknaden som vi på HiQ fortsätter att vinna nya 
kunder, leverera lyckade projekt och utveckla redan 
befintliga samarbeten. 

Vi ökar omsättningen och vinsten samt förbättrar 
marginalen jämfört med samma period 2013. Vi har 
fortsatt ett starkt kassaflöde från rörelsen om 23,2 Mkr. 
Årsstämman beslutade om en höjd utdelning till 2,60 kr 
per aktie, totalt omkring 137 Mkr, till våra aktieägare. 

Under kvartalet inleder vi och utvecklar samarbeten 
med innovativa kunder såsom SAS, Systembolaget och 
Helsingfors stad. Vi befäster också HiQs ledarposition 
inom mobila bank- och betaltjänster genom det arbete 
vi utför för S-Gruppen i Finland. Nya S-mobil är den 
första mobilbanken i världen att integreras med ett 
system för bonuskunder från handeln. Appen har 
laddats ned 200 000 gånger under bara några månader. 
Lägg därtill att mobila betaltjänsten Swish under första 
kvartalet nådde över en miljon aktiva användare så vet 
vi att miljontals nordbor har HiQ-utvecklade tjänster i 
bakfickan. Det gör oss stolta. 

Stolta är vi även över ”Fejjan för alla” – den lösning som 
HiQ skapat för Post- och telestyrelsen. Med tjänsten 
kan personer med dövblindhet samt svårt synskadade 
använda Facebook på ett enklare sätt. En lösning som 
skapar ett enormt värde för väldigt många människor. 

Digitalisering, mobilitet och Internet of Things fortsätter 
att vara begreppen på allas läppar och vi ser hur dessa 
företeelser ständigt ritar om kartan för våra kunder och 
skapar nya möjligheter och utmaningar. Just 
uppkopplade föremål och produkter, inom bland annat 
fordonsindustrin och vården, kommer vi att se mycket 
mer av de närmaste åren. På HiQ fokuserar vi alltid på 
hur vi kan förbättra och förenkla för människor - IT är 
vårt verktyg för att lyckas. Ett exempel är när vi hjälper 
Volvo Cars med ”Roam Delivery”, en innovativ tjänst 
som möjliggör för oss privatpersoner att få leverans av 
varor direkt till bagageutrymmet på vår uppkopplade 
bil. Budfirman får tillgång till en digital nyckel och 
kunden slipper sitta hemma och vänta på leverans.  

Med HiQs långa bakgrund inom produktutveckling, 
samt med vår djupa kunskap inom kommunikation och 
mobilitet, är vi väl rustade att hjälpa våra kunder när 
verksamhet, IT och marknad kopplas samman och 
skapar nya affärsmodeller.  

Vi inleder 2014 med att vara fler medarbetare än 
någonsin. Med alla dessa kunniga människor, som 
tillför kunderna både hjärna och hjärta, fortsätter HiQ 
att vara en innovativ och drivande spelare i utvecklingen 
av vårt informationsdrivna och uppkopplade samhälle.  

Våra värderingar – resultat, ansvar, enkelhet och glädje 
– är mer aktuella än någonsin tidigare. Med hög kvalitet 
som ledord strävar vi efter att tillsammans med våra 
kunder alltid skapa bästa möjliga resultat, samtidigt 
som vi har roligt på vägen. Tillsammans skapar vi 
företaget vi själva vill jobba på, där våra värderingar 
genomsyrar allt vi gör varje dag.  

IT kommer att fortsätta bli en ännu större och viktigare 
del av våra liv, från det att vi vaknar på morgonen tills vi 
går och lägger oss på kvällen. I den världen fortsätter 
HiQ att skapa lösningarna som förenklar, så att 
användarna bara behöver bry sig om resultatet, inte 
tekniken bakom. 
 
HiQs varumärke är starkt och med starka finanser, en 
bred kundbas och de bästa medarbetarna i branschen 
ser vi fram emot ett fortsatt utmanande och spännande 
2014.  
 
Välkommen till Äventyret vi kallar IT!  

Lars Stugemo, VD och Koncernchef HiQ 
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MARKNAD 
HiQs hemmamarknad är Norden men vi vinner också 
uppdrag internationellt. HiQ har lång erfarenhet och en 
stark position som specialiserad IT- och 
managementkonsult, med omfattande kompetens inom 
teknik, verksamhet och affär. Det ger oss de bästa 
förutsättningarna att, med förenkling och förbättring i 
fokus, skapa vinnande resultat för våra kunder. 

HiQ inleder ofta partnerskap med bolag som ser 
mobilitet och digitalisering som en kritisk faktor för en 
framgångsrik verksamhet. HiQ får då en strategisk roll 
i affärsutvecklingen av bolaget.  

Som partner vinner HiQ också uppdrag som innebär 
helhetsansvar för avgränsade områden. Det kan till 
exempel handla om test- och kvalitetssäkrings-
processer eller simuleringsverksamhet. HiQ driver 
också framgångsrikt omfattande projekt i nära 
anslutning till våra kunder, så kallade homeshoring-
projekt.  

Internet of Things skapar nya möjligheter och 
utmaningar. När allt blir uppkopplat blir den produktiva 
verksamheten direkt länkad till kundernas IT- och 
marknadsavdelningar, något vi ser inom alltifrån 
industrin till handeln. Med produktutveckling i vårt DNA 
och en djup kunskap inom kommunikation och affär, 
hjälper vi våra kunder att dra nytta av den nya tekniken. 

 

 

 

 

 

HiQs omsättning fördelad på branscher de senaste  
12 månaderna 

Exempel på nyheter som offentliggjorts under det 
första kvartalet: 

• HiQ vinner betydande uppdrag för SAS, rörande 
utveckling, support, förvaltning och drift av 
affärskritiska system. HiQ blir strategisk partner 
till SAS och avtalet löper på fyra och ett halvt år, 
med option på förlängning. 

• HiQ hjälper Post-och telestyrelsen (PTS) att göra 
Facebook tillgängligt för alla. Med webblösningen 
”Fejjan för alla” blir det enklare för personer med 
dövblindhet och andra funktionsnedsättningar att 
använda det sociala nätverket. Möjliga användare 
är Sveriges omkring 2 500 dövblinda, men även 
landets omkring 100 000 synskadade. 

 
• HiQ hjälper Volvo Cars med tekniken för den 

uppmärksammade och innovativa tjänsten ”Roam 
Delivery”, som gör det möjligt att få leveranser av 
varor direkt till bagageutrymmet på bilen. 

 
• HiQ befäster sin ledarposition inom mobila 

banktjänster genom skapandet av S-mobil för S-
gruppen i Finland. S-mobil är den första 
mobilbanken i världen som integrerats med ett 
bonuskundssystem från handeln. Appen har 
laddats ned 200 000 gånger redan under de första 
månaderna sedan lanseringen. 

 
• HiQ vinner ramavtal med Systembolaget, rörande 

specialister inom områden som projektledning, 
testledning och krav. 

 
• HiQ förbättrar rockartisten Dregens digitala 

kommunikation med en ny webbplats. Den nya 
lösningen förenklar arbetet för Dregen och hans 
team och uppskattas av användarna, något som 
visat sig i både besöksstatistik och feedback. 

 
• HiQ förenklar byten av stationeringsort för 

reseledarna på TUI Nordic, där bland annat 
Fritidsresor ingår, med en ny mobil webblösning. 
Lösningen sparar tid, pengar och resurser.  

 
• HiQ hjälper Helsingfors stad med underhåll och 

utveckling av tjänsten Helsinki Region Infoshare, 
HRI. Med HRI får apputvecklare tillgång till öppen 
data som kan användas till att utveckla nya 
tjänster och skapa ny affärsverksamhet i regionen. 

Exempel på nyheter som offentliggjorts efter periodens 
utgång: 

• HiQ vinner ramavtal med Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) rörande teknisk utveckling av 
webbplatser och mobila lösningar åt LRF och dess 
dotterbolag. Ett stort projekt där HiQ skapar en 
webblösning för ”Bonden i skolan” är redan 
påbörjat. 

 

Industri	  16%

Medier,	  spel	  
och	  

underhållning	  
7%

Handel	  4%

Telekom	  24%

Försvar	  &	  
säkerhet	  7%

Fordon	  19%

Myndigheter	  
och	  verk	  11%

Finans	  och	  
försäkring	  12%



DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2014  4 
 

  

• HiQ inleder ett samarbete med Varma, ledaren 
inom tjänstepension i Finland. HiQ hjälper Varma 
att förenkla uppföljningen av arbetsförmåga, detta 
genom utvecklandet av nya webbtjänster.  

TELEKOM 
Mobilitet och ökad kapacitet blir allt viktigare för alla 
kunder i alla branscher. HiQ har en mycket stark 
förankring inom segmentet och samarbetar med 
globala och världsledande kunder. Vi har en gedigen 
kompetens inom telekomsystem, både ur teknisk och 
affärsmässig synvinkel.  

I snart 20 år har HiQ arbetat med leverantörer, 
operatörer, användare och lagstiftande myndigheter. 
Vår branscherfarenhet och kunskap skapar stort värde 
för kunder och projekt i andra branscher, eftersom 
många är beroende av telekomteknik och mobilitet.  

Exempelvis hjälper HiQ den globala 
telekomleverantören Doro att förenkla 
teknikanvändandet för seniorer, i form av 
projektledning och testning av Doros nya produkter.  

Exempel på kunder i detta segment är Ascom Wireless 
Solutions, Com Hem, Doro, Ericsson, Nokia, Telenor, 
TDC och Tele2. 

MEDIER, SPEL OCH UNDERHÅLLNING 
Dagens teknik skapar utmaningar och oändliga 
möjligheter för aktörer i mediebranschen. Vi ser många 
nya aktörer som streamar olika former av media tack 
vare tekniska möjligheter. Vår långa erfarenhet av IT, 
kommunikation och digitalisering av innehåll gör att vi 
idag kan möta den ökade efterfrågan på tjänster som 
kombinerar internet och mobilitet med medier och 
underhållning. 

HiQ är med och utvecklar ett antal tjänster för flera TV-
kanaler i Norden och övriga Europa. Dagens tittare kan 
själva välja var, när och hur de vill se på TV, till exempel 
med hjälp av den IP-TV-tjänst som HiQ hjälpt brittiska 
Channel 4 att utveckla. 

HiQ är också med i utvecklingen av spel på nätet. Spel 
på nätet utvecklas ständigt och de nordiska aktörerna 
är framgångsrika på den globala spelmarknaden.  

Exempel på kunder är Channel 4, DICE, Digi TV Plus, 
Fintoto, GTECH, Hippos, King, MTG Radio, MTV 3 
Finland, Natur & Kultur, SBS TV, Spotify, Sveriges 
Television och Veikkaus. 

FORDON 
Fordon och deras olika enheter är idag i allt större 
utsträckning uppkopplade och kommunicerar med 
varandra. Tekniken i fordonsindustrin tar ständigt nya 
steg och det ställs höga krav på kortare och effektivare 
utvecklingscykler.  

Tillsammans med en av våra innovativa kunder är vi 
med och utvecklar fordonståg, där bilar kopplar upp sig 
mot andra fordon, vilket bidrar till ökad säkerhet och 
minskad bränsleförbrukning. 

HiQ har sedan länge prestigefulla uppdrag som 
strategisk partner inom området aktiv säkerhet. 
Självbromsande bilar som upptäcker faror i tid gör att 
antalet olyckor minskar. Detta räddar liv på våra vägar. 

HiQ är allt oftare med och utvecklar miljövänliga 
fordon. Här är tekniken avgörande i att hitta effektiva 
lösningar som minskar utsläpp och förbrukning.    

Exempel på kunder i detta segment är BorgWarner, 
Scania, Volvo Cars och Volvo Group. 

FÖRSVAR OCH SÄKERHET 
Försvarsindustrin är global och internationella 
riskscenarier förändras ständigt. HiQs kunnande inom 
simulering och kommunikation i kombination med 
långa kundrelationer gör att vi lyckas bra inom 
segmentet. Uppdragen handlar om både 
produktutveckling och verksamhetsstöd.  

HiQs erfarenhet från detta segment är mycket 
omfattande. HiQ har expertkompetens och 
vidareutvecklar träningssimulatorer för JAS 39 Gripen, 
ett arbete som inleddes redan i början av 90-talet. 
Hundratals stridspiloter världen över har utbildats i 
simulatorer som HiQ är med och utvecklar.  

HiQ hjälper Försvarets Materielverk med att förenkla 
spårningen av deras materiel med hjälp av RFID-teknik 
– ett högteknologiskt samarbete som har fått 
internationell uppmärksamhet.  

Exempel på kunder i detta segment är BAE, Försvarets 
Materielverk, Försvarsmakten och SAAB.  

INDUSTRI  
Inom industrisegmentet blir allt fler företag totalt 
beroende av IT. Smarta lösningar tas fram för att 
förenkla verksamheter och skapa nya 
affärserbjudanden. Det tillverkas allt mer IT-beroende 
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produkter och stödsystem som behöver 
utvecklingskapacitet, testning och kvalitetssäkring. 
”Molnet” används flitigt för att effektivisera 
verksamheter. HiQ har en stark förankring i detta 
segment och samarbetar med flera globala aktörer i 
detta förenklings- och förbättringsarbete.  

HiQ hjälper bland annat Seco Tools att utveckla 
säljstödsapplikationer som förenklar processerna för 
kunder, säljare och administratörer. HiQ har även 
sedan flera år tillbaka ett samarbete med finländska 
industrikoncernen Kuusakoski, där HiQ bland annat 
utvecklat ett nytt intranät för koncernen.  

Exempel på kunder är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, 
Bombardier, Cramo, Dekra, Electrolux, Empower, 
Jeppesen Systems, Kuusakoski, Kerava Energy, 
Lantbrukarnas Riksförbund,  SAS, Seco Tools, SKF och 
Svevia. 

HANDEL 
Handeln är inne i en stark förändringsfas där shopping 
online ökar kraftigt. Många aktörer breddar och 
förenklar för sina kunder genom att bygga ut och 
förbättra handeln både på webben och i mobilen.   

HiQ har under flera år byggt upp en bred 
branschkunskap och vi är idag leverantör till ledande 
internationella handelskedjor. Vi samarbetar med 
kunden från idé och design till kvalitetssäkring inom 
alltifrån e-handel och mobilhandel, inköps- och 
logistiksystem till marknads- och försäljningsverktyg.  

Exempel på kunder är Bauhaus, ICA, Lähikauppa, 
Stockmann och Systembolaget. 

MYNDIGHETER OCH VERK 
Myndigheter och offentliga organisationer arbetar 
kontinuerligt med att öka servicenivån och förenkla för 
människor. För att göra detta utvecklas en IT-miljö som 
effektiviserar och stärker verksamheten.  

HiQ har arbetat med att utveckla affärskritiska IT-
lösningar för myndigheter och organisationer i över tio 
år. IT-utvecklingen i detta marknadssegment förenklar 
för oss medborgare i kontakter med myndigheterna.  

Exempel på kunder är Arbetsförmedlingen, 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Post- 
och telestyrelsen, Regeringskansliet, 
Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och finländska Tullen. 

FINANS OCH FÖRSÄKRING 
På HiQ kombinerar vi vår finanskompetens med 
expertis inom mobilitet och skapar konkurrenskraftiga 
erbjudanden inom mobila betalningar och banktjänster. 
Swish, som HiQ utvecklat tillsammans med Bankgirot 
för Sveriges sex största banker, är en succé med över 
en miljon aktiva användare. Swish möjliggör för 
privatpersoner att göra överföringar i realtid, utan 
bankdosor eller kontonummer. 

HiQ har en bred förankring i segmentet med kunskap 
om regelverk, processer och IT i flera områden från 
värdepappershandel till kapitalförvaltning och 
betalningar. 

Exempel på kunder är Bankgirot, Handelsbanken, 
Nordea, OP Pohjola Group, S-Banken, SEB, Skandia, 
Swedbank, Varma och Wasa Kredit. 

UTVECKLINGEN I KONCERNEN 
Sammantaget fortsätter HiQ att skapa goda resultat på 
en marknad som fortsätter att påverkas av osäkerheten 
i vår omvärld. Vi fortsätter oförtrutet att vinna nya 
kunder och ramavtal i samtliga marknadssegment där 
vi är verksamma.   

Den finländska marknaden är fortsatt kärv under 
inledningen av 2014 och omstruktureringarna i 
telekomindustrin fortsätter att påverka. Sett till detta 
gör HiQ Finland ett förhållandevis stabilt resultat.  

I Stockholm är HiQ en ledande aktör med närvaro i alla 
marknadssegment. Bolaget har inlett 2014 på ett bra 
sätt och har en fortsatt förbättringspotential framåt.  

I Mälardalen, med kontor i Arboga, Borlänge och 
Västerås, ser vi en stabil utveckling. Befintliga 
samarbeten utvecklas och vi breddar även 
verksamheten in i nya marknadssegment. Även vår 
verksamhet i Linköping breddar sig och levererar bra 
under inledningen av 2014. 

I Göteborg är HiQ det ledande IT- och 
managementkonsultbolaget med experter inom bland 
annat digitalisering, fordon och mobilitet. HiQ inleder 
året fint i regionen och vinner nya globala kunder.  

Vår verksamhet i Skåne utvecklas bra och vi vinner nya 
kunder. I Karlskrona gör HiQ stabilt ifrån sig på en kärv 
lokal marknad.  
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LEVERANSMODELLER 
HiQ erbjuder en flexibel leveransmodell med kunden i 
fokus. Vi erbjuder specialistkompetens i projekt på 
plats hos kund, genomför projekt i egna lokaler och via 
vårt utvecklingscentrum i Moskva.  

MARKNADSFÖRING & 
KOMMUNIKATION 
HiQ arbetar aktivt med att stärka varumärket genom 
marknadsföring, PR, samarbeten och unika aktiviteter. 
Vi samarbetar med individer och team som precis som 
HiQ står för laganda, viljan att vinna och som gillar ny 
teknik.  

Årligen samlar HiQ omkring 3000 kunder, medarbetare 
och andra intressenter då Kunskapsbaren genomförs 
på de orter där HiQ är verksamt. På Kunskapsbaren 
delar vi med oss av vår expertis inom IT och 
kommunikation och stärker relationen till kunderna. 
Föreläsningar inom områden som till exempel ”Internet 
of Things”, ”ett bättre liv genom IT” samt ”ledarskap” 
genomförs, och våra gäster får möjligheten att lära sig 
mer om de teknikområden och trender som just nu 
förändrar vår vardag. 

Under första kvartalet 2014 publiceras en ny upplaga av 
HiQ Magazine. Tidskriftens första nummer 
nominerades till både Svenska Designpriset och 
Svenska Publishingpriset. I HiQ Magazine får läsarna 
möta HiQs drivna och passionerade medarbetare samt 
lära sig mer om alla de spännande områden i teknikens 
framkant som vi jobbar med. Det senaste magasinet 
täcker områden som bland annat IT i skolan, 
självkörande fordon och ”det mätbara jaget”. 

HiQ samarbetar med motorsportstjärnorna Mikko 
Hirvonen och Richard Göransson. De tävlar i idrotter 
där teknik och precision går hand i hand – precis som i 
vår spännande bransch. Richards och Mikkos 
ambassadörskap aktiveras i form av evenemang 
tillsammans med kunder och anställda.  

HiQ fortsätter också att stötta organisationen 
Mattecentrum, som hjälper ungdomar med 
matematikundervisning. Hög kompetens i ämnet 
matematik är en förutsättning för att kunna jobba som 
konsult i teknikintensiva bolag som HiQ.  

MEDARBETARE 
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 
1 346 (1 312) st, varav antalet medarbetare i tjänst är 
1 261 (1 259) st.  

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
HiQs omsättning uppgår till 348,6 (340,4) Mkr.  

Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 36,1 (34,4) Mkr, 
vilket motsvarar en marginal på 10,3 (10,1) procent. 

Koncernens finansnetto för perioden uppgår till 0,0  
(-0,1) Mkr. 

Resultatet före skatt (PTP) uppgår till 36,1 (34,3) Mkr.  

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

FINANSIELL STÄLLNING 
Rörelsens kassaflöde uppgår till 23,2 (28,4) Mkr.  
 
Koncernens likvida medel uppgår den 31 mars till 227,1 
(235,2) Mkr. Jämfört med 31 december 2013 ökar de 
likvida medlen med 19,8 Mkr. 
 
Räntebärande nettokassa uppgår vid periodens slut till 
200,2 (206,5) Mkr. 
 
Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 581,6 
(715,0) Mkr och soliditeten till 59,5 (72,6) procent.  

FRAMTIDSUTSIKTER 
HiQ hjälper kunder att förenkla och förbättra med hjälp 
av vårt teknik-, affärs- och verksamhetskunnande. Vi 
bidrar till framväxten av det moderna samhället där 
den mobila livsstilen och uppkopplade enheter i hög 
takt driver efterfrågan på nya produkter och tjänster. 
Vår expertis och starka finansiella ställning gör att vi 
ser möjligheter att flytta fram våra positioner 
ytterligare i de marknadssegment och områden där vi 
är verksamma.  

HiQs huvudstrategi är att vara ett ledande specialiserat 
tjänsteföretag med hjärtat i Norden. HiQ erbjuder 
tjänster inom kommunikation, mjukvaruutveckling och 
affärskritisk IT till kunder i Norden och internationellt.  

HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat 
med strategiska förvärv. HiQs förvärvsstrategi syftar till 
att stärka bolaget geografiskt genom att utöka den 
nordiska närvaron och att förvärva bolag som tillför ny 
kompetens.  

HiQ tror på en långsiktig tillväxt i samtliga branscher 
där HiQ är aktivt. Vi tror också att antalet branscher där 
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tekniken är en avgörande framgångsfaktor kommer att 
fortsätta öka. Våra målsättningar är att:  

• Vara en högkvalitativ IT- och 
managementkonsult för kunder, medarbetare 
och aktieägare  

• Vara lönsam, generera god tillväxt, ha starka 
kassaflöden och skapa god långsiktig 
direktavkastning till aktieägarna 

• Vara det ledande företaget i Norden inom våra 
segment 

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

AKTIEN 
Antalet utestående aktier i HiQ International AB uppgår 
per den 31 mars 2014 till 52 751 523 aktier, vilket är 
oförändrat jämfört med den 1 januari 2014. 
 
ÅRSSTÄMMA  
HiQs årsstämma ägde rum den 31 mars 2014 i HiQs 
lokaler på Regeringsgatan 20, 9 tr i Stockholm.  

• Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel 
Duveblad, Ken Gerhardsen, Ulrika Hagdahl, 
Erik Hallberg, Johanna Fagrell Köhler, Raimo 
Lind, Anders Ljungh och Lars Stugemo. 
Årsstämman utsåg Anders Ljungh till 
styrelseordförande. 
 

• Årstämman beslutade att fastställa den 
framlagda årsredovisningen samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 
 

• Årsstämman beslutade om uppdelning av 
aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. 
Detaljer kring detta återfinns under rubriken 
INLÖSEN AV AKTIER. 

För en utförligare genomgång av årsstämman och där 
fattade beslut hänvisas till vår webbplats www.hiq.se 

INLÖSEN AV AKTIER 
Den 31 mars 2014 beslutade årsstämman att 2,60 kr 
per aktie, totalt ca 137 Mkr, delas ut till aktieägarna i 
form av en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande. 
Avstämningsdag för aktiesplit var den 17 april 2014 och 
handel i inlösenaktier sker under perioden 22 april – 6 
maj. Utbetalningsdag för inlösenbeloppet är den 16 maj 
2014.  

Beloppet ligger över HiQs långsiktiga utdelningspolicy, 
som innebär att den långsiktiga utdelningsnivån ska 
uppgå till cirka 50 procent av HiQs resultat efter skatt.  

OPTIONER 
Den 31 mars 2014 fattade årsstämman beslut om ett 
teckningsoptionsprogram riktat till medarbetare i HiQ. 

Teckningsoptionsprogrammet består av två serier, där 
första serien ges ut under maj månad och riktas till 
samtliga anställda i Finland och Sverige. Den andra 
serien ges ut i november. 

Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare 
optionsprogram uppgår den sammanlagda 
utspädningseffekten till cirka 5,7 procent. 

MODERBOLAGET 
Resultatet efter skatt för HiQ International AB uppgår 
till -2,7 (-0,6) Mkr.  

Per den 31 mars 2014 uppgick bolagets räntebärande 
nettokassa till 107,0 (47,4) Mkr, det justerade egna 
kapitalet till 389,8 (543,8) Mkr samt soliditeten 62,4 
(86,8) procent. 

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

REDOVISNINGSPRINCIPER 
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 vissa 
ändringar (vilka omnämns i HiQs årsredovisning för 
2013) i befintliga standarder samt tolkningsuttalanden 
trätt i kraft. Bedömningen är att dessa inte haft någon 
påverkan på koncernens räkenskaper under perioden.  

För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt 
Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2. 

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

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till HiQs årsredovisning 
2013, sid 12. 

 

 

RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR 2014: 
Delårsrapport januari-juni 2014: 12 augusti 2014 

Delårsrapport januari-september 2014: 21 oktober 2014 

Bokslutskommuniké januari – december 2014, 28 
januari 2015 

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA: 
Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ, tel. 08-588 90 000 
Laura Manninen, tf Informationschef, HiQ, tel. 0734-481 317 

HiQ International AB (publ) org. Nr 556529-3205 
Regeringsgatan 20, 9tr 

Box 7421 
103 91 STOCKHOLM 

tel: 08-588 90 000 
fax: 08-588 90 001 

www.hiq.se 

Stockholm 23 april 2014 

Styrelsen för HiQ International AB (publ) 

 

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 23 april 2014. 
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205

Rapport över totalresultatet

Belopp tkr Jan-mars Jan-mars
2014 2013 RTM 2013

Nettoomsättning 348 566 340 357 1 313 325 1 305 116
Uppdragsspecifika externa kostnader -38 368 -43 946 -154 408 -159 986
Personalkostnader -252 490 -240 887 -933 459 -921 856
Övriga externa kostnader -18 951 -17 965 -74 423 -73 437
Avskrivningar -2 705 -3 191 -10 449 -10 935
Rörelseresultat 36 052 34 368 140 586 138 902

Finansiella intäkter 247 621 3 594 3 968
Finansiella kostnader -219 -734 -3 010 -3 525
Resultat före skatt 36 080 34 255 141 170 139 345

Skatt på periodens resultat -8 271 -9 118 -31 436 -32 283

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 27 809 25 137 109 734 107 062

Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Valutakursdifferenser -17 -9 404 19 616 10 229
Övrigt totalresultat för perioden -17 -9 404 19 616 10 229

Periodens totalresultat hänförligt moderbolagets aktieägare 27 792 15 733 129 350 117 291

Vinst per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare (baserat på periodens resultat)
Vinst/aktie (kr), före utspädning 0,53 0,48 2,08 2,03
Vinst/aktie (kr), efter utspädning 0,53 0,48 2,08 2,03

Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning 52 752 52 752 52 752 52 752
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning 52 901 52 892 52 845 52 842
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205

Balansräkning

Belopp i tkr 31 Mar 31 Mar 31-dec
2014 2013 2013

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 35 512 36 911 36 763
Immateriella tillgångar
   Goodwill 329 081 314 103 328 944
   Övriga immateriella tillgångar 1 440 2 697 1 661
Finansiella tillgångar 15 400 12 879 14 180
Summa anläggningstillgångar 381 433 366 590 381 548

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 226 753 228 257 253 062
Aktuell skattefordran 10 042 14 202 17 775
Övriga fordringar 4 157 8 022 4 673
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 128 763 133 049 94 985
Likvida medel 227 118 235 232 207 349
Summa omsättningstillgångar 596 833 618 762 577 844
Summa tillgångar 978 266 985 352 959 392

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 581 616 715 020 690 978
Summa eget kapital 581 616 715 020 690 978

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 20 726 22 759 23 496
Uppskjutna skatteskulder 287 8 671 336
Summa långfristiga skulder 21 013 31 430 23 832

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 6 175 6 002 5 346
Leverantörsskulder 38 669 45 676 44 757
Övriga skulder* 199 154 66 674 71 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 131 639 120 550 123 053
Summa kortfristiga skulder 375 637 238 902 244 582

Summa eget kapital och skulder 978 266 985 352 959 392

* 31 mars 2014 - inkluderar ett belopp om 137,2 Mkr som årsstämman har beslutat 
skall delas ut till bolagets aktieägare i form av split och obligatorisk inlösen. 
Utbetalning av inlösenbelopp sker den 16 maj 2014.
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205

Jan-mars Jan-mars
Belopp i tkr 2014 2013 RTM 2013
Kassaflödesanalys
Kassaflöde före rörelsekapitalförändring & investeringar 36 991 26 902 114 017 103 928
Förändring av rörelsekapital -13 793 1 508 11 521 26 822
Kassaflöde före investeringar 23 198 28 410 125 538 130 750
Kassaflöde från investeringar -805 -684 -3 294 -3 173
Kassaflöde efter investeringar 22 393 27 726 122 244 127 577
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 624 -2 505 -130 358 -130 239
Periodens kassaflöde 19 769 25 221 -8 114 -2 662
Likvida medel vid periodens början 207 349 210 011 235 232 210 011
Likvida medel vid periodens slut 227 118 235 232 227 118 207 349

Förändring eget kapital
Ingående eget kapital 690 978 699 290 715 020 699 290
Utdelning / inlösen -137 154 0 -263 758 -126 604
Optionspremier 0 0 1 001 1 001
Periodens totalresultat 27 792 15 730 129 353 117 291
Utgående eget kapital 581 616 715 020 581 616 690 978

Nyckeltal
Rörelseresultat (EBIT) 36 052 34 368 140 586 138 902
Rörelsemarginal 10,3% 10,1% 10,7% 10,6%
Vinstmarginal 10,4% 10,1% 10,7% 10,7%
Sysselsatt kapital 608 517 743 781 608 517 719 820
Operativt kapital 381 399 508 549 381 399 512 471
Avkastning på operativt kapital 8,1% 6,7% 31,6% 27,0%
Avkastning på eget kapital 4,4% 3,6% 16,9% 15,4%

Finansiell ställning
Kostnadsförda datorinvesteringar 784 452 2 191 1 859
Likvida medel 227 118 235 232 227 118 207 349
Räntebärande nettokassa 200 217 206 471 200 217 178 507
Eget kapital 581 616 715 020 581 616 690 978
Soliditet 59,5% 72,6% 59,5% 72,0%

Medarbetare
Antal anställda per sista i kvartalet 1 346 1 312 1 346 1 326
Antal medarbetare i tjänst per sista i kvartalet 1 261 1 259 1 261 1 227
Medelantal medarbetare i tjänst 1 213 1 218 1 201 1 202
Förädlingsvärde/medarbetare 230 220 868 858
Omsättning/medarbetare 287 279 1 094 1 086
Rörelseresultat/medarbetare 30 28 117 116

Aktiedata
Antal aktier vid periodens utgång, tusental 52 752 52 752 52 752 52 752
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 52 752 52 752 52 752 52 752
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 52 901 52 892 52 845 52 842
Vinst/aktie före utspädning, kr 0,53 0,48 2,08 2,03
Vinst/aktie efter utspädning, kr 0,53 0,48 2,08 2,03
EK/aktie, kr 11,03 13,55 11,03 13,10
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HiQ International, koncernen
Org. Nr 556529-3205
Segmentsrapportering

Sverige Finland
Kc-gemen 

och elim Totalt
Intäkter från externa kunder 294 946 53 610 0 348 556
Intäkter från andra segment 0 0 0
Summa intäkter 294 946 53 610 0 348 556

Rörelseresultat 36 557 2 582 -3 087 36 052
   Rörelsemarginal % 12,4% 4,8% 10,3%
Finansnetto 28
Resultat före skatt 36 080

Tillgångar* 582 943 328 840 66 483 978 266

Sverige Finland
Kc-gemen 

och elim Totalt
Intäkter från externa kunder 288 408 51 949 0 340 357
Intäkter från andra segment 0 0 0 0
Summa intäkter 288 408 51 949 0 340 357

Rörelseresultat 30 768 5 414 -1 814 34 368
   Rörelsemarginal % 10,7% 10,4% 10,1%
Finansnetto -113
Resultat före skatt 34 255

Tillgångar* 601 256 294 338 89 758 985 352

* 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 anläggnings-
tillgångar och omsättningstillgångar. Finansiella tillgångar har koncernen inte fördelat per segment. 

Jan - mars 2014

Jan - mars 2013
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HiQ International moderbolag
Org. Nr 556529-3205

Resultaträkning

Belopp tkr Jan-mars Jan-mars
2014 2013 RTM 2013

Nettoomsättning 8 385 7 818 28 913 28 346
Uppdragsspecifika externa kostnader -388 -188 -1 691 -1 491
Övriga externa kostnader -4 818 -3 690 -18 031 -16 903
Personalkostnader -6 436 -4 935 -21 727 -20 226
Avskrivningar och nedskrivningar -157 -140 -625 -608
Rörelseresultat -3 414 -1 135 -13 161 -10 882

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 138 773 138 773
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 182 1 004 1 553 2 375
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -173 -570 -2 614 -3 011
Resultat före bokslutsdispostioner och skatt -3 405 -701 124 551 127 255

Bokslutsdispositioner 0 0 25 000 25 000
Skatt på periodens resultat 740 69 -21 375 -22 046

Periodens resultat -2 665 -632 128 176 130 209

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 665 -632 128 176 130 209

Balansräkning

Belopp i tkr 31 Mar 31 Mar 31 Dec
2014 2013 2013

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 1 617 1 900 1 774
Finansiella anläggningstillgångar 407 159 406 406 406 419
Summa anläggningstillgångar 408 776 408 306 408 193

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 103 2 684 244
Fordringar på koncernföretag 2 746 4 509 13 388
Skattefordringar 14 431 16 734 6 881
Övriga fordringar 976 622 1 652
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 254 5 695 4 024
Likvida medel 193 443 187 671 168 218
Summa omsättningstillgångar 215 953 217 915 194 407
Summa tillgångar 624 729 626 221 602 600

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 46 695 46 695 46 695
Fritt eget kapital 343 073 477 653 482 891
Summa eget kapital 389 768 524 348 529 586

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 25 000 0
Summa obeskattade reserver 0 25 000 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 211 1 471 727
Skulder till koncernföretag 89 502 67 995 61 404
Övriga skulder* 137 669 621 1 506
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 579 6 786 9 377
Summa kortfristiga skulder 234 961 76 873 73 014

Summa eget kapital och skulder 624 729 626 221 602 600

* 31 mars 2014 - inkluderar ett belopp om 137,2 Mkr som årsstämman har beslutat 
skall delas ut till bolagets aktieägare i form av split och obligatorisk inlösen. 
Utbetalning av inlösenbelopp sker den 16 maj 2014.


