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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 
 

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2012 

 Nettoomsättning 410 MSEK (415) 

 Rörelseresultat 33 MSEK (43) 
 

 Rörelsemarginal 8,1 % (10,3 %) 

 Resultat efter skatt 21 MSEK (32) 

 Resultat per aktie 0,29 SEK (0,44) 

 
 

 

Ackumulerat 1 januari – 31 december 2012 

 Nettoomsättning 1 547 MSEK (1 524) 

 Rörelseresultat 114 MSEK (106) 
 

 Rörelsemarginal 7,4 % (6,9 %) 

 Resultat efter skatt 78 MSEK (69) 

 Resultat per aktie 1,09 SEK (0,92) 

 Likvida medel 115 MSEK (113) 

 Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om 
en utdelning om 1,00 SEK per aktie, motsvarande 
totalt cirka 71 MSEK. 

 

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar 
Första halvåret 2012 inleddes i en stark marknad med en god utveckling för Acandokoncernen. Under andra halvåret 
försvagades marknaden i Sverige tydligt medan Acandos övriga marknader fortsatte vara stabila. Framförallt Tyskland och 
Norge fortsatte utvecklas väl vilket visar en positiv effekt av vår geografiska bredd. Tysklands resultat är det bästa någonsin 
avseende både omsättning och marginal, samtidigt som Norges organiska tillväxt för helåret är 20 procent med bibehållen 
rörelsemarginal. 

Under 2012 har vi fortsatt skapa förutsättningar för en långsiktigt stabil tillväxt med ökande rörelsemarginaler. Vi har 
prioriterat tre områden som sammantaget ökar möjligheterna att nå våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål;  

- Expandera kundbasen i varje geografi samt öka andelen kunder som väljer flera av Acandos tjänsteområden i syfte att 
minska beroendet till enskilda kunder och tjänster.  

- Öka andelen åtaganden och projekt med möjlighet till återanvändning av lösningar och erfarenheter för att på så sätt 
skapa förutsättningar för en förbättrad marginal.  

- Öka attraktionskraften som arbetsgivare för att skapa ännu bättre förutsättningar att både behålla och rekrytera de bästa 
konsulterna och därigenom skapa basen för en långsiktig organisk tillväxt. 

Vi har under året etablerat oss som en framstående leverantör av lösningar baserat på Microsoft Dynamics CRM i Norge och 
därigenom även skapat relationer till ett flertal nya kunder inom privat sektor. Vi har också genomfört flera framgångsrika 
projekt, där vår samlade leveransförmåga varit avgörande för att ta ett helhetsansvar. Övertagandet av ansvaret för Foras 
SAP-miljö i Sverige, implementationen av SAP hos Alma Media och införande av mobilitetslösning hos YIT i Finland samt 
införandet av Klarnas affärsystem är alla exempel på projekt där vi utnyttjat kompetenser från flera leveransområden i 
koncernen.  

Genom att jobba med några av de mest utmanande projekten och mest framgångsrika kunderna har vi lyckats attrahera de 
bästa konsulterna. Vårt ansvar inom NAV:s moderniseringsprogram i Norge, arbetet med Telefonicas tjänsteportal i Tyskland 
och projektledningsansvaret för några av AstraZenecas viktigaste projekt är bara några exempel. Detta har lett till att vi under 
året både genom framgångsrik rekrytering och genom en lägre personalomsättning nu är 70 fler konsulter än vid årets ingång. 

I en utmanande konjunktur känner vi oss trygga med helheten i vårt erbjudande, vår geografiska spridning och bredden av 
kunder. Vi ser många nya affärsmöjligheter när kraven på effektivisering ökar, men är samtidigt ödmjuka inför de 
beslutsprocesser och besparingskrav som finns hos våra kunder. Vi ser fram emot att fortsätta bygga nära relationer till våra 
kunder och leverera tydliga resultat i varje uppdrag.  
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Väsentliga händelser 
 

Fjärde kvartalet 2012 

Under fjärde kvartalet tecknades ett sexårigt strategiskt samarbetsavtal i Norge där Acando ingår i ett konsortium med Steria 
som huvudpart och deltar därmed i ett större moderniseringsprogram inom offentlig sektor. Avtalet innebär att Acando får ett 
huvudansvar för området IT-arkitektur, men innehåller även tjänster inom Management Consulting och IT Consulting. Detta är 
ett av de största IT-kontrakten i Norge. 
 
Acando har tecknat ramavtal med Lantmännen Ekonomisk Förening avseende leverans av IT-tjänster i allmänhet och 
systemintegration i synnerhet. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning. 
 
NARF (Norsk sammanslutning av auktoriserade revisorer) har tecknat avtal med Acando för inköp och implementering av ett 
nytt medlemssystem för att hantera medlemmar och kunder. Implementeringen avser Microsoft Dynamics CRM 2011 och 
Microsoft Dynamics NAV. 

 

Efter periodens utgång 

Acando har efter periodens utgång tecknat ramavtal med ett svenskt företag som ingår i en världsomspännande 
detaljhandelskoncern. Under ramavtalet har bolagen inom koncernen rätt att avropa tjänster. Avtalet löper under tre år och 
gäller Acandos hela utbud inom management- och IT-konsulttjänster i Sverige och Tyskland.  
 
 
 

Verksamheten 
 

Marknadsutveckling 

Marknaden har varit fortsatt avvaktande under fjärde kvartalet. Det gäller framförallt för den svenska och finska delen av 
Acando, marknader vilka försvagades redan under slutet av det tredje kvartalet. För övriga marknader där Acando verkar är 
avmattningen inte lika tydlig, Tyskland är i nivå med tidigare kvartal och Norge har en fortsatt god efterfrågan.  
Beslutsprocesser kring projekt är fortsatt förknippade med längre ledtider, och besluten fattas med tydliga avgränsningar i 
form av stegvisa beslut och etappindelningar. 

 

Kunder och erbjudande 

Strategisk IT spelar en viktig roll när organisationer effektiviserar sin IT-miljö. Både inom privat och offentlig sektor finns ett 
stort behov av erfarenhetsbaserat genomförandestöd för konsolidering och effektivisering av IT-miljöer. Detta är drivet både 
av kostnadseffektivitet men också av modernisering för att skapa bättre tjänster och kundupplevelse.  Efterfrågan inom dessa 
tjänster ökar och genom flera större ramavtal och pågående projekt är Acandos position att fortsätta växa god. 
 
Inom området Affärssystem fortsätter Acando att få nya åtaganden för införande inom CRM-området med bland annat både 
Catella, Försvarets Personalservice och NARF (Norges Auktoriserade revisorer) som nya kunder. Inom SAP fortgår ett antal 
större projekt samtidigt som efterfrågan avseende vidareutveckling och fortlöpande förbättringar i redan implementerade 
system ökar. Behovssituationen inom SAP-baserade affärssystems är fortsatt gynnsam med ett antal projekt som är under 
initiering på flera av Acandos marknader. 
 
Marknaden för IT-nära tjänster är svagare än för övriga tjänsteområden. Acandos fokus är projektbaserade leveranser. Inom 
offentlig sektor, organisationer av ”non profit” karaktär och vissa industrisegment finns fortsatt goda möjligheter, medan den 
traditionella resursaffären ytterligare har försvagats. 
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Nettoomsättning och resultat 
 

Fjärde kvartalet oktober – december 2012 

Nettoomsättning och rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2012 återfinns i nedanstående tabell: 

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2012 uppgick till 410 MSEK (415). Omsättningen för kvartalet var, 

omräknat i föregående års valuta, i samma nivå som föregående år och tillväxten justerat för valutaeffekter var i kvartalet 0,2 

procent. Fjärde kvartalet har färre antal arbetsdagar än samma kvartal föregående år med störst påverkan i våra nordiska 

länder och tillväxten för koncernen påverkas negativt av detta med 2,3 procent.  

 

Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (43), vilket innebär en rörelsemarginal om 8,1 procent (10,3). Den tyska verksamheten 

fortsatte att hålla bra rörelsemarginaler med över 12 procent i kvartalet. År 2011 belastades med engångskostnader om 3,6 

MSEK i fjärde kvartalet hänförliga till ledningsförändring i Tyskland. Resultatet efter skatt uppgick till 21 MSEK (32). Resultat 

per aktie efter utspädning blev 0,29 SEK (0,44). 

 

Ackumulerat januari – december 2012 

Nettoomsättning och rörelseresultat för tiden 1 januari till 31 december återfinns i nedanstående tabell: 

 

Koncernens nettoomsättning för året 2012 uppgick till 1 547 MSEK (1 524). Tillväxten, justerat för valutaeffekter var 2,8 

procent utan den danska verksamheten vilken avyttrades under 2011. Totalt för året är antalet arbetsdagar färre än 

föregående år och tillväxten påverkas negativt av detta med 1,1 procent.  Sammantaget var den operativa tillväxten 3,9 

procent varav 3,7 är organisk tillväxt. 

Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (106), vilket innebär en rörelsemarginal om 7,4 procent (6,9). Resultatet efter skatt 

uppgick till 78 MSEK (69). Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,09 SEK (0,92). 

 

2012 2011 2012 2011 2012 2011

MSEK

Netto-

omsättning

Netto-

omsättning

Rörelse-

resultat

Rörelse-

resultat

Rörelse-

marginal

Rörelse-

marginal

Sverige 843,6 865,4 74,1 88,2 8,8% 10,2%

Tyskland 325,0 317,6 30,4 15,0 9,3% 4,7%

Norge 221,6 185,4 17,5 12,6 7,9% 6,8%

Övriga länder 1) 163,9 166,8 11,4 -10,3 7,0% -6,0%

Koncerngemensamt 2) -7,1 -11,5 -19,7 0,0 - -

Totalt 1 547,0 1 523,6 113,8 105,5 7,4% 6,9%

1) I posten övriga länder för år 2011 år ingår Acando Danmark, vars verksamhet avyttrades under tredje kvartalet 2011.

2) I posten koncerngemensamt ingår för år 2012 ofördelade kostnader av icke operativ karaktär, vilka tidigare år fördelats ut till fullo.  

Januari - december

54%
21%

14%

11%
Nettoomsättning

Sverige

Tyskland

Norge

Övriga länder

 

2012 2011 2012 2011 2012 2011

MSEK

Netto-

omsättning

Netto-

omsättning

Rörelse-

resultat

Rörelse-

resultat

Rörelse-

marginal

Rörelse-

marginal

Sverige 225,5 247,5 16,8 32,3 7,5% 13,0%

Tyskland 85,5 80,5 10,8 0,7 12,6% 0,8%

Norge 62,3 48,0 7,2 4,9 11,5% 10,2%

Övriga länder 37,7 40,1 2,3 4,7 6,1% 11,6%

Koncerngemensamt 1) -1,1 -1,4 -3,9 0,0 - -

Totalt 410,0 414,7 33,1 42,5 8,1% 10,3%

1) I posten koncerngemensamt ingår för år 2012 ofördelade kostnader av icke operativ karaktär, vilka tidigare år fördelats ut till fullo.  

oktober - december

55%
21%

15%
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Norge

Övriga länder



 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
 1 januari – 31 december 2012 
  

ACANDO AB (publ.) 4 (20) 
www.acando.com 

Resultatutveckling per kvartal  

I grafen till höger visas nettoomsättning och rörelseresultat 
enligt rullande 12 månader per kvartal för perioden fram till 
och med sista kvartalet 2012.  

Vart och ett av kvartalen i diagrammet motsvarar ett 
årsresultat. Röreseresultatet redovisas före 
goodwillavskrivningar, s.k. EBITA.  

EBITA marginalen visar på en marginalnivå på 7,4 procent 
för de senaste 12 månaderna. 

 
 

Utveckling av verksamheten per geografisk marknad 
 

Inledning 

Acando är ett IT- och managementkonsultbolag med cirka 1100 medarbetare fördelade på arton kontor i fem länder. 

Huvudkontoret finns i Stockholm. Den svenska verksamheten utgör cirka 54 procent följt av Tyskland 21 procent och Norge 14 

procent. Återstående del om 11 procent utgörs av Finland och Storbritannien och dessa redovisas sammantaget under 

rubriken övriga länder. 

 

Sverige 

Fjärde kvartalet präglades i Sverige av en svagare efterfrågan och är i linje med den nivå som avslutade tredje kvartalet. Detta 

har lett till en minskad beläggningsgrad och lägre rörelsemarginal jämfört med motsvarande period förra året.  

Beläggningsgraden ökade något under kvartalets senare del, men är fortsatt på en lägre nivå än föregående år. Göteborgs- 

och Malmöregionen har präglats av en försämrad marknad, medan Stockholmsregionen inte försvagats i samma takt. I Malmö 

har Acando under fjärde kvartalet förstärkt lednings- och säljfunktionen lokalt vilket lett till att flera ramavtal med större 

kunder tecknats.  

 

Området Management Consulting har under året kontinuerligt flyttat positionen till mer kvalificerade tjänster. Inom området 

har Strategy and Transformation etablerats med en tydlig ambition att ta en position inom strategirådgivning och 

genomförande av komplexa förändringsprogram, ett område med hög aktualitet i nuvarande konjunkturläge. Inom området 

Supply Chain Management noteras god efterfrågan, ofta i syfte att minska kapitalbindning samt projekt kopplade till 

inköpseffektivisering. Även området Strategisk IT, framförallt konsolidering och IT-effektivisering har haft en god efterfrågan. 

 

Affärssystemområdet har utvecklats väl inom SAP-baserade leveranser, medan MS Dynamics har en svagare utveckling. Dock 

är flera projekt inom både SAP och MS Dynamics under diskussion hos såväl nya som etablerade kunder, till följd av 

intensifierat säljarbete. 

 

Ökade säljinsatser inom IT Consulting har gett viss effekt under fjärde kvartalet, med ökad beläggning och flera 

projektbaserade affärsmöjligheter framåt.  Beslutsprocesser kring projekt är fortsattutdragna, ofta med beslut i flera steg och 

många iterationer. Dock är resursmarknaden svag, vilket leder till viss prispress på resursbaserade affärer. Resursaffärer är 

viktiga för att driva beläggningen.  
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Tyskland 

Verksamheten i Tyskland har under 2012 fortsatt utvecklas väl, och fjärde kvartalet är ett av de marginalmässigt starkaste. 

Genom högt fokus på en breddning av kundbasen och projektbaserade leveranser har prisnivån hållits stabil samtidigt som 

beläggningssituationen utvecklats positivt. Under året har flera nya kunder etablerats och utvecklats både avseende volymer 

och tjänster. 

Ett exempel är det portalprojekt som Acando genomfört under kvartalet för Olympus, baserat på Content Management 

lösningen First Spirit. Det är en ny webblösning som skapar förutsättningar för kunder att snabbare och enklare hitta relevant 

information, samtidigt som innehållet administreras effektivt över 20 användarländer. 

Acando har tillsamman med programvarutillverkaren PSINOVA AG genomfört ett större internationellt projekt med 

efterföljande utrullning inom ekonomistyrning i SAP. Området SAP utvecklas väl med både effektiviserings- och 

vidareutvecklingsprojekt. Nya lagkrav samt även SAPs fokus på nya lösningar bidrar till nya projekt. 

Trots den makroekonomiska situationen noteras ingen direkt negativ effekt på efterfrågan eller ordersituation.  

Norge 

Acandos fokus på tillväxt i Norge har under 2012 resulterat i en total omsättningstillväxt på nästan 20 procent. 

 

Acando är nu en etablerad Microsoft Dynamics CRM leverantör och har också etablerat kompetens inom Affärssystem. 

Positionen befästs av flera viktiga affärer under fjärde kvartalet. Bland annat har Catella Corporate Finance, Försvarets 

Personalservice, Norska Maskinistförbundet och NARF valt Acando som leverantör.  

 

Strategisk IT som leveransområde fortsätter växa baserat på stora engagemang genom ramavtal i offentlig sektor med stort 

behov av rekrytering, vilket även lett till en växande underkonsultaffär. 

 

Acando i Norge har uppnått status som Liferay Platinum Partner.  Liferay Inc., som är leverantör av en av världens ledande 

öppna källkoder, Enterprise Portal, står för utnämningen.  

 

Genom den breddade kundbasen och flera ramavtal har Acando en god position för fortsatt tillväxt på den norska marknaden. 

 

 

Övriga länder 

Finland: Volymstappet under året hos en av Acando Finlands största kunder har under fjärde kvartalet till delar kompenserats 

av projekt som startat hos nya kunder. Fjärde kvartalets beläggning och lönsamhet är på historiskt sett normala nivåer. Fokus 

är på fortsatt expansion av kundbasen och SAP samt tjänster runt SAP. 

 

Storbritannien: Under 2012 har kundbasen breddats och beroendet till den största kunden AstraZeneca har därigenom 

minskat. Ett antal senarelagda projektstarter under fjärde kvartalet har påverkat beläggningen negativt och därigenom 

försämrat rörelsemarginalen. Med en bredare kundbas, både i Manchester och London, finns goda förutsättningar för tillväxt 

och en god lönsamhetsutveckling genom Acandos unika position som leverantör av kvalificerade program- och 

projektledningstjänster.   
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Finansiell information 
 

Finansiell ställning 

Acando har en god finansiell ställning med en soliditet om 70 procent (69). Koncernens likvida medel uppgick per  

den 31 december 2012 till 115 MSEK (113). Därutöver har koncernen outnyttjade checkräkningskrediter om 62 MSEK varav 

merparten är i svenska kronor.  

 

 

 

 

Kassaflöde 

Det totala kassaflödet under året 2012 uppgick till 3 MSEK (-2). Kassaflödet från den löpande verksamheten om 102 MSEK 

(110) utgörs av ett positivt kassaflöde från rörelsen om 114 MSEK (118) och en förändring i rörelsekapitalet om  

 -12 MSEK (-8).  

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -9 MSEK (-11) och avsåg främst sedvanlig IT- och kontorsutrustning 

samt förvärvet av Bitec Oy som genomfördes under första kvartalet 2012. Kassaflöde från finansieringsverksamheten under 

året uppgick till -90 MSEK (-101), varav – 72 MSEK (-38) avser utdelning till aktieägare och -18 MSEK (-63) utgörs av likviden för 

återköp av egna aktier. 

 

 

 

 

 

Jan-dec Jan-dec

MSEK 2012 2011 Förändring

Kassaflöde från; 

Den löpande verksamheten 102 110 -8

Investeringar -9 -11 2

Finansiering -90 -101 11

Totalt kassaflöde 3 -2 5

Likvida medel vid periodens början 113 116 -3

Valutadifferens i likvida medel -1 -1 0

Likvida medel vid periodens slut 115 113 2

31 Dec 31 Dec

MSEK 2012 2011 Förändring

Likvida medel 115 113 2

Räntebärande skulder 1) -17 -17 0

Nettokassa 98 96 2

Outnyttjad checkräknings-

kredit 62 64 -2

Soliditet 70% 69% 1%

1) Räntebärande skulder avser främst pensionsförpliktelser.



 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
 1 januari – 31 december 2012 
  

ACANDO AB (publ.) 7 (20) 
www.acando.com 

Skatt 

Koncernen hade vid 2012 års ingång outnyttjade underskottsavdrag om cirka 282 MSEK. Underskotten hänförliga till den 

svenska verksamheten, 261 MSEK, bedömdes kunna utnyttjas inom de närmaste åren. Därmed redovisades en uppskjuten 

skattefordran om 69 MSEK i balansräkning vid årets ingång.  

 

Under 2012 har 63 MSEK av underskottsavdragen utnyttjats i rörelsen, dessutom har underskotten värderats om efter 

riksdagens beslut om sänkt bolagsskatt från 26,3 procent till 22 procent från 1 januari 2013. Omvärderingen har påverkat 

skattekostnaden negativt med 8,7 MSEK i kvartalet. Årets skattekostnad har också påverkats av en omprövning av tidigare års 

taxering vilket ökat underskotten med 20 MSEK och minskat skattekostnaden med 4,4 MSEK. Vid utgången av 2012 uppgår 

underskotten därmed till 221 MSEK och värdet av den uppskjutna skattefordran uppgår till 49 MSEK. Koncernen skattesats 

exklusive ovan nämnda extraordinära skatteeffekter var 27,7 procent. 

 

 

 

 

Investeringar 

Koncernens nettoinvesteringar i tillgångar uppgick 2012 till 11 MSEK (11). 

 

 

 

 

Aktien 
 

Återköp av aktier 

Årsstämman 2012 bemyndigade Acandos styrelse att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav av upp 

till 10 procent av samtliga aktier i bolaget i syfte att ge möjlighet att anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov, samt 

att skapa möjlighet för bolaget att använda återköpta aktier som betalning vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt 

eller delvis. Bemyndigandet gäller fram till Årsstämman i maj 2013. 

 

Det bemyndigande styrelsen fick av Årsstämman 2011 att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav  

av upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget utnyttjades i sin helhet. Efter beslut på Årsstämman 2012 makulerades  

5  232 831 av aktierna av eget innehav under andra kvartalet. 
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Acandos styrelse har vid tre tillfällen under 2012 beslutat att utnyttja bemyndigandet från Årstämman 2011 och 2012 om att 

genomföra återköp av högst 3 129 000 aktier, till ett maximalt belopp om 46,9 MSEK. Under fjärde kvartalet har 363 614 aktier 

återköpts och sammantaget under hela året 2012 har 1 247 961 B-aktier återköpts för cirka 18 MSEK. Det totala innehavet av 

egna aktier per 31 december 2012 uppgår därmed till 4,4 procent av totalt antal aktier. 

 

 

Aktiekapital och aktier 

Antalet aktier i Acando uppgår per 31 december 2012 till totalt 74 411 429 aktier, varav 3 299 000 aktier av serie B avser aktier i 

egen ägo. Utav aktier i egen ägo bedöms maximalt 994 000 aktier komma att utnyttjas för framtida tilldelning i pågående 

aktiesparprogram. 

 

 

Aktiesparprogram 

Årsstämman 2012 beslutade att införa ett nytt aktiesparprogram för högst 50 ledande befattningshavare och andra 

nyckelpersoner anställda i koncernen. Aktiesparprogram 2012/2015 har liknande struktur som de aktiesparprogram som 

antogs av årsstämmorna 2010 och 2011. Deltagarna kommer att, beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, 

kopplade till Acandos vinst per aktie efter skatt och efter utspädning för räkenskapsåren 2012-2014, ges möjlighet att 

vederlagsfritt erhålla ytterligare Acando-aktier, vars antal är beroende av dels antalet Acando-aktier i egen investering, dels av 

om särskilda prestationskrav uppfyllts.  

 

 

Medarbetare 
Antalet medarbetare uppgick vid årets slut till 1 109 (1 031). Av dessa avsåg 628 (588) Sverige, 289 (280) Tyskland, 105 (95) 

Norge och 87 (68) övriga länder. Det genomsnittliga antalet medarbetare under sista kvartalet 2012 var 1 107 (1 028). 

 

 

Antal Kvotvärde Förvärvspris

Aktier i egen ägo B-aktier MSEK MSEK

Per 1 januari 2012 7 452 331 9,3 95 9,4 %

Återköpta aktier Q1 2012 423 500 0,5 6 0,5 %

Per 31 mars 2012 7 875 831 9,8 102 9,9 %

Överlåtna aktier Q2 2012 -168 461 0,0 - -0,2 %

Makulerade aktier -5 232 831 0,0 - -6,6 %

Återköpta aktier Q2 2012 123 000 0,2 2 0,2 %

Per 30 juni 2012 2 597 539 3,5 103 3,5 %*

* Andel av antalet aktier efter makulering

Återköpta aktier Q3 2012 337 847 0,5 5 0,5 %

Per  30 september 2012 2 935 386 3,9 108 3,9 %

Återköpta aktier Q4 2012 363 614 0,5 5 0,5 %

Per  31 december 2012 3 299 000 4,4 114 4,4 %

antal aktier

Andel av totalt



 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
 1 januari – 31 december 2012 
  

ACANDO AB (publ.) 9 (20) 
www.acando.com 

Moderbolaget 
Moderbolaget tillhandahåller vissa koncerngemensamma funktioner till övriga bolag inom koncernen. Riskerna för 

moderbolaget utgörs i allt väsentligt av den operativa verksamhet som bedrivs i dotterbolagsform (se beskrivningen nedan för 

koncernen). 

Extern nettoomsättning i moderbolaget uppgick för det fjärde kvartalet 2012 till 0 MSEK (0).  Rörelseresultatet för mot-

svarande period blev 1 MSEK (1).  Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick under det fjärde kvartalet 2012 till 1 MSEK (1). 

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 17 MSEK (35). 

 

 

 

Förslag till utdelning 
Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,00 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 71 MSEK. 

 

 

 

Acandos finansiella mål 
Acandos övergripande mål är att öka vinsten per aktie (EPS) med minst 15 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner 

avseende maximal skuldsättningsgrad och minsta tillgängliga likviditet. 

 

 

 

Utsikter 
Acando kommer att fortsätta utvecklas som bolag i takt med kunderna och deras efterfrågan. Bolaget, med sin starka 

finansiella ställning och sitt differentierade erbjudande, kan fortsätta leverera tjänster till ett brett spektrum av kunder. Det är 

bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där Acando är verksamt är tillfredsställande, men den rådande 

konjunktursituationen innebär en fortsatt osäkerhet.  

Acando lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser. 

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Acandos affärsrisker omfattar bland annat prisnivå och åtaganden gentemot kund, förändrade kundkrav, minskad efterfrågan 

på konsulttjänster, kundkoncentration, förändrat beteende från konkurrenterna samt valuta-, kredit- och ränterisker. För att 

fortsätta växa är Acando beroende av att kunna utveckla, behålla samt rekrytera kvalificerade medarbetare och samtidigt 

upprätthålla en personalkostnadsnivå som är rimlig med hänsyn till priset mot kund. Vid ett starkt konjunkturläge ökar 

konkurrensen om kvalificerade medarbetare. Acandos allmänna syn på affärsriskerna har inte förändrats jämfört med den 

detaljerade redogörelse som återfinns under avsnittet ”Risker och möjligheter” i årsredovisningen för 2011. 
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Uppskattningar och bedömningar 
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som 

påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive 

förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja 

sig från gjorda bedömningar. 

 

De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för 

resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om marknadsförutsättningar, 

nyttjandeperiod för koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för 

goodwill, värdering av uppskjutna skattefordringar, värdering av kundfordringar samt intäktsredovisning av fastprisprojekt.  

För en fullständig redogörelse av de viktiga uppskattningar och bedömningar som påverkar koncernen hänvisas till 

årsredovisningen för 2011. 

 

 

 

Redovisningsprinciper 
 

Koncernen 

Koncernens bokslutkommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. 

Tillämpningen av IFRS överensstämmer med de redovisningsprinciper som beskrivs i årsredovisningen 2011 för Acando.  

 

 
 

Moderbolaget 

Bokslutkommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för 

den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 

Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i 2011 års årsredovisning.  

 

 

 

Granskningsrapport 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning 
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Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén januari – december 2012 ger en rättvisande översikt 

av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som moderbolaget och övriga företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm den 6 februari 2013 

 

Acando AB (publ.)  

 

Ulf J Johansson Carl-Magnus Månsson 
Styrelseordförande  Verkställande direktör och koncernchef 

 

Magnus Groth Birgitta Klasén  
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

Susanne Lithander Mats O Paulsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

Anders Skarin  Alf Svedulf 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

Mija Jelonek  Lennart Karlsson  

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytterligare information 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Carl-Magnus Månsson, vd och CEO 

+46 8 699 73 77 

 

Anneli Lindblom, CFO 

+46 8 699 73 09 
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Kommande rapporttillfällen  
 

Årsredovisning 

Årsredovisning för 2012 publiceras i april 2013 och kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida www.acando.com samt 
på företagets kontor på adress Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.  

 

Årsstämma 

Årsstämman äger rum torsdagen den 2 maj 2013 kl. 16.00 i Stockholm. 

 

Rapportdatum 

Årsstämma 2013 2 maj 2013 

Delårsrapport  januari-mars 2013 2 maj 2013 

Delårsrapport  januari-juni 2013 26 juli 2013 

Delårsrapport  januari-september 2013 25 oktober 2013 

 

 

 

 

Notera 

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013. 

 
www.acando.com Ticker: ACAN 

 

 

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående 

verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg 

totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i fem länder i Europa. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och 

Passion.  
 
 
 
Acando AB (publ.) 
Klarabergsviadukten 63  
Box 199 
SE-101 23  STOCKHOLM 
tel +46 (0)8 699 70 00 
fax +46 (0)8 699 79 99 
org nr 556272-5092 
www.acando.com 

 

http://www.acando.com/
http://www.acando.com/
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Koncernens resultaträkning

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec

(MSEK) Not 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 410 415 1 547 1 524

Övriga rörelseintäkter 3 1 3 2

Totala intäkter 413 416 1 550 1 526

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -128 -135 -496 -489

Personalkostnader -247 -235 -924 -905

Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 

   och immateriella tillgångar -5 -3 -16 -26

Rörelseresultat 33 43 114 106

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 1 0 2 3

Finansiella kostnader 0 -1 -2 -2

Resultat efter finansiella poster 34 42 114 107

Skatt -13 -10 -36 -38

Periodens resultat 21 32 78 69

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 21 32 78 69

Resultat per aktie

Före utspädning, SEK 0,29 0,44 1,09 0,93

Efter utspädning, SEK 0,29 0,44 1,09 0,92

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 71 266 570 72 884 685 71 709 598 74 563 542

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 71 266 570 73 035 633 71 769 999 74 825 060

Antal utestående aktier vid periodens

  utgång före utspädning 71 112 429 72 191 929 71 112 429 72 191 929

Antal utestående aktier vid periodens

  utgång efter utspädning 71 112 429 72 342 877 71 280 890 72 639 456

Aktier i egen ägo ingår inte i antalet aktier ovan. Per 31 december 2012 har Acando  3 299 000 aktier i egen ägo.

Koncernens rapport över totalt resultat

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec

(MSEK) 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat 21 32 78 69

Övrigt resultat

Valutakursdifferenser 3 -4 -1 -2

Övrigt totalresultat 3 -4 -1 -2

Periodens totalresultat 24 28 77 67

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 24 28 77 67
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Koncernens rapport över finansiell position

31 Dec 31 Dec

(MSEK) Not 2012 2011

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 1 461 457

Övriga immateriella tillgångar 5 10

Materiella anläggningstillgångar 17 19

Uppskjutna skattefordringar 50 71

Övriga finansiella tillgångar 4 4

Summa anläggningstillgångar 537 561

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 369 381

Övriga fordringar 3 2

Skattefordringar 2 5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 37

Likvida medel 115 113

Summa omsättningstillgångar 519 538

Summa tillgångar 1 056 1 099

Eget kapital

Aktiekapital 2 99 99

Övrigt tillskjutet kapital 368 368

Reserver -23 -22

Balanserad vinst 295 308

Summa eget kapital 739 753

Skulder

Långfristiga skulder 3 25 26

Kortfristiga skulder 292 320

Summa skulder 317 346

Summa eget kapital och skulder 1 056 1 099
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Aktie- Övr. tillskj. Balanserad Summa 

(MSEK) Not kapital kapital Reserver vinst Eget kapital

Ingående balans 2011-01-01 99 368 -20 337 784

Periodens totalresultat -2 69 67

Utdelning till aktieägarna -38 -38

Incitamentsprogram 3 3

Återköp av egna aktier -63 -63

Utgående balans 2011-12-31 99 368 -22 308 753

Periodens totalresultat -1 78 77

Utdelning till aktieägarna -72 -72

Incitamentsprogram -1 -1

Återköp av egna aktier 2 -18 -18

Utgående balans 2012-12-31 99 368 -23 295 739

Koncernens rapport över kassaflöde

Jan - Dec Jan - Dec

(MSEK) Not 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 114 107

Skatt -15 -18

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 29

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 114 118

Nettoförändring i rörelsekapitalet -12 -8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 110

Kassaflöde från investeringar -9 -11

Kassaflöde från finansiering -90 -101

Periodens kassaflöde 3 -2

Likvida medel vid periodens början 113 116

Valutakursdifferens i likvida medel -1 -1

Likvida medel vid periodens slut 115 113

Hänförligt till moderbolagets ägare
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Koncernens segment

(MSEK) Not Sverige Tyskland Norge Övriga länder Totalt

Koncern-

gemensamt/just

ering

Totalt 

koncernen

Okt - Dec 2012

Intäkter från externa kunder 225 85 62 38 410 0 410

Intäkter från andra segment 1 0 0 0 1 -1 -

Nettoomsättning totalt 226 85 62 38 411 -1 410

Rörelseresultat 17 11 7 2 37 -4 33

Finansiella intäkter 1

Finansiella kostnader 0

Resultat efter finansiella poster 34

Skatt -13

Periodens resultat 21

Okt - Dec 2011

Intäkter från externa kunder 247 81 48 39 415 0 415

Intäkter från andra segment 0 0 0 1 1 -1 0

Nettoomsättning totalt 247 81 48 40 416 -1 415

Rörelseresultat 32 1 5 5 43 0 43

Finansiella intäkter 0

Finansiella kostnader -1

Resultat efter finansiella poster 42

Skatt -10

Periodens resultat 32

Jan - Dec 2012

Intäkter från externa kunder 841 323 221 162 1 547 0 1 547

Intäkter från andra segment 3 2 0 2 7 -7 -

Nettoomsättning totalt 844 325 221 164 1 554 -7 1 547

Rörelseresultat 74 30 18 11 133 -19 114

Finansiella intäkter 2

Finansiella kostnader -2

Resultat efter finansiella poster 114

Skatt -36

Periodens resultat 78

Jan - Dec 2011

Intäkter från externa kunder 861 318 185 160 1 524 0 1 524

Intäkter från andra segment 4 0 0 7 11 -11 0

Nettoomsättning totalt 865 318 185 167 1 535 -11 1 524

Rörelseresultat 88 15 13 -10 106 0 106

Finansiella intäkter 3

Finansiella kostnader -2

Resultat efter finansiella poster 107

Skatt -38

Periodens resultat 69

Finansnetto och skatt fördelas ej per segment.
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Nyckeltal

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec

(MSEK) Not 2012 2011 2012 2011

Resultat 

Nettoomsättning 410 415 1 547 1 524

Rörelseresultat (EBIT) 33 43 114 106

Periodens resultat 21 32 78 69

Marginaler

Rörelsemarginal (EBIT), % 8,1 10,3 7,4 6,9

Vinstmarginal, % 8,2 10,2 7,3 7,0

Avkastningsmått

Avkastning på sysselsatt kapital, % 5 6 15 14

Avkastning på eget kapital, % 3 4 10 9

Finansiell ställning

Soliditet, % 70 69 70 69

Räntetäckningsgrad, ggr 83 158 88 78

Per aktie

Eget kapital per aktie, SEK 10,40 10,42 10,38 10,38

Kassaflöde per aktie, SEK 0,55 0,24 0,03 -0,03

Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,29 0,44 1,09 0,92

Anställda

Antal anställda vid periodens slut 1 109 1 031 1 109 1 031

Genomsnittligt antal anställda 1 107 1 028 1 065 1 040

Nettoomsättning per anställd, TSEK 370 404 1 452 1 465

Nettoinvesteringar 5 1 3 11 11
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Moderbolagets resultaträkning 

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec

(MSEK) Not 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 10 13 51 55

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0

Totala intäkter 10 13 51 55

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5 -8 -24 -30

Personalkostnader -2 -2 -11 -11

Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar -2 -2 -8 -80

Rörelseresultat 1 1 8 6

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 4 0 0 150 214

Finansiella kostnader 4 -2 -4 -5 -43

Resultat efter finansiella poster -1 -3 153 177

Skatt -1 0 -3 -1

Periodens resultat -2 -3 150 176

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.

Moderbolagets balansräkning

31 Dec 31 Dec

(MSEK) Not 2012 2011

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4 6

Materiella anläggningstillgångar 10 12

Finansiella anläggningstillgångar 928 937

Summa anläggningstillgångar 942 955

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernbolag 11 17

Övriga fordringar 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 3

Likvida medel 17 35

Summa omsättningstillgångar 29 55

Summa tillgångar 971 1 010

Eget kapital

Aktiekapital 2 99 99

Bundna reserver 110 110

Överkursfond 261 261

Balanserad vinst 328 268

Summa eget kapital 798 738

Skulder

Skulder till koncernbolag 163 254

Kortfristiga skulder 10 18

Summa skulder 173 272

Summa eget kapital och skulder 971 1 010
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Noter 

 

Not 1 Goodwill 

I jämförelse med 31 december 2011 har goodwill ökat  

netto med totalt 4 MSEK. Goodwill har ökat med 3 MSEK 

till följd av förvärvet av Bitec Oy i Finland. Resterande 1 

MSEK avser positiva valutaeffekter vid värdering av 

goodwill i utländsk valuta. 

 

 

Not 2 Eget kapital 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgick per den  

31 december 2012 till 74 411 429, varav 70 771 439 av  

serie B  och 3 639 990 av serie A.  

 

Under 2012 har Acando återköpt 1 247 961 B-aktier 

återköpts för totalt 18 MSEK. Totalt antal aktier i egen ägo 

uppgår till 3 299 000 B-aktier per 31 december 2012. 

 

 

Not 3 Långfristiga skulder 

 

I långfristiga skulder ingår främst uppskjuten skatt och 

pensionsförpliktelser i Sverige och Norge.  

Dessutom ingår återstående skuld för beräknad 

köpeskilling om 2 MSEK avseende förvärvet av March IT 

A/S som genomfördes 2009 samt 2 MSEK avseende 

förvärvet av Bitec Oy som genomfördes 2012. 

 

 

Not 4 Finansiella intäkter och finansiella 
kostnader 

 

Finansiella intäkter i moderbolaget avser främst 

utdelningar från dotterbolag. 

 

Finansiella kostnader i moderbolaget avser i huvudsak 

valutakursförändringar. Under 2011 avyttrades verksamhet 

i Danmark vilket ledde till nedskrivning av fordringar. 

 
 
 
 

 

 

Not 5 Förvärv av dotterföretag 

I inledningen av året förvärvades 100 procent av aktierna i 

konsultföretaget Bitec Oy i Finland. Erlagd köpeskilling 

uppgick till 3,2 MSEK varav 1,2 MSEK erlagts med kontanta 

medel. Övriga 2 MSEK avser en skuld för 

prestationsbaserad tilläggsköpeskilling baserad på 

förväntade resultat för räkenskapsår 2012 och 2013 om 

maximalt 2,0 MSEK, vilket reserverades under första 

kvartalet 2012. 

 

Den goodwill som uppstod vid förvärvet hänför sig till Bitec 

Oys know-how och marknadsnärvaro. Goodwill redovisas 

som immateriell tillgång och utgörs av det belopp varmed 

anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på de 

identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället.  
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Definitioner 

 

Avkastning på eget kapital 

 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget 

kapital. Genomsnittligt eget kapital är beräknat som 

ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital 

 

Resultat efter finansiella poster med återläggning av 

räntekostnader, dividerat med genomsnittligt sysselsatt 

kapital. 

 

Eget kapital per aktie 

 

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid 

årets utgång efter utspädning med utestående optioner, 

aktiesparprogram och konvertibelrätter. Aktier i egen ägo 

ingår inte i beräkningen. 

 

Kassaflöde per aktie 

 

Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnitt av antal 

aktier under perioden efter utspädning med utestående 

optioner, aktiesparprogram och konvertibelrätter. Aktier i 

egen ägo ingår inte i beräkningen. 

 

Resultat per aktie 

 

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat 

med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden efter 

utspädning med utestående optioner, aktiesparprogram 

och konvertibelrätter. Aktier i egen ägo ingår inte i 

beräkningen. 

 

Räntetäckningsgrad 

 

Resultat efter finansiella poster med återläggning av ränte-

kostnader dividerat med räntekostnader. 

 

Rörelsemarginal 

 

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. 

 

Soliditet 

 

Utgående eget kapital dividerat med balansomslutning.  

 

Sysselsatt kapital 

 

Eget kapital plus räntebärande skulder. Genomsnittligt 

sysselsatt kapital är beräknat som ingående plus utgående 

sysselsatt kapital dividerat med två. 

 

Vinstmarginal 

 

Resultat före skatt dividerat med nettoomsättning. 


