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FULL FART FRAMÅT

Under 2013 fortsatte utbredningen av IT och  
mobilitet i vårt samhälle i ännu snabbare takt 
än tidigare. Vi kan stolt konstatera att vi un-
der utmanande nordiska marknadsvindar i det stora 
hela lyckas navigera rätt under året. Vi fortsät-
ter vinna nya kunder i samtliga marknadssegment 
och rekrytera branschens bästa medarbetare –  
sköna individer som precis som vi tror på kombina-
tionen hjärta & hjärna.

RESULTAT
HiQs omsättning uppgår 2013 till 1.305,1 Mkr. Vi 
har ett mycket starkt kassaflöde på 130,8 Mkr och 
en solid balansräkning. Vår starka finansiella 
ställning gör att styrelsen föreslår en höjd ut-
delning om 2,60 kr per aktie. Utdelningen ligger 
högre än HiQs långsiktiga policy om att dela ut 50 
procent av vinsterna. 

HiQ utmärker sig på många bra sätt under 2013. Vi 
vinner priser inom området mobilitet, där vi se-
dan länge etablerat oss i toppen. I Finland vinner 
vi priset ”Bästa mobiltjänst i Finland” tillsam-
mans med Fintoto för den mobiltjänst som gör det 
möjligt att spela på trav och galopp i mobilen. I 
Sverige fortsätter framgångssagan Swish, som HiQ 
utvecklat åt Bankgirot. Swish vinner under hösten 
priset Guldmobilen, som bästa mobila betaltjänst. 
Idag har tjänsten upp mot en miljon användare och 
är en succé. Har du inte provat tjänsten, så ladda 
ner och gör det.

När Sveriges Ingenjörer och tidningen Ny Tek-
nik presenterar Ingenjörsbarometern, som mäter 
de mest attraktiva arbetsgivarna bland data och 
IT-ingenjörer, rankas HiQ högst av IT-konsultbo-
lagen. Lägg till nomineringarna till Svenska De-
signpriset, Bästa Mobilutvecklare (Guldmobilen), 
Svenska Publishingpriset och Bästa CFO (IR Nordic
Markets) och vi kan konstatera att HiQ är attrak-
tiv på IT-marknaden.

TILLGÄNGLIGHET
För oss är det viktigt att IT och kommunikation 
förenklar livet för oss människor. Den pågående 
mobila och digitala (r)evolutionen gör att vi med 
hjälp av vår smarta mobilenhet, kan göra allt från 
att sköta våra bankärenden och umgås med vänner, 
till låsa upp dörrar. När vi hjälper Post- och 
Telestyrelsen (PTS) att ta fram ett Facebook för 
människor med dövblindhet, så förbättrar det li-
vet för tusentals människor som är i behov av för-
enklad kommunikation. Digitaliseringen skapar ett 
mer lättillgängligt samhälle och vi blir stolta 
och glada när vi lyckas med denna förenkling.

DET UPPKOPPLADE OCH ÖPPNA SAMHÄLLET
Det moderna samhället vi lever i, blir stadigt 
allt mer uppkopplat. Både bilen och hemmet blir 
smartare, liksom de kläder och prylar vi har på 

oss. Om några år kommer du troligen att med tek-
nikens hjälp kunna välja vilken färg du vill ha 
på väggarna beroende på årstid, veckodag eller 
humör. Färg till väggen kommer då vara ett min-
ne blott.  Teknikutvecklingen inom området hälsa 
är massiv just nu, och ännu ett av område där HiQ 
flyttar fram positionen. Hur tekniken förenklar 
livet för människor kan du läsa om i HiQ-magasi-
net, där vi pratar med den Parkinson-sjuka forska-
ren Sara Riggare, som nu kan mäta sin sjukdom och 
på så sätt må bättre. Utvecklingen går i rasande 
fart. Och vi är med och  utvecklar samhället till 
det bättre. Det är helt enkelt vägen framåt för 
oss på HiQ.

MOBILITET OCH DIGITALISERING ALLT MER  
AFFÄRSKRITISKT
Mobilitet och digitalisering kommer fortsätta att 
vara avgörande faktorer för oss och våra kunder. 
IT finns idag på alla nivåer hos våra kunder, vil-
ket gör att IT är fullständigt affärskritiskt. För 
våra kunder är det en fördel att vi kan och förstår 
tekniken bakom produkterna och systemen, samt att 
vi även förstår våra kunders verksamheter. Vi ser 
exempel på detta när vi numera jobbar med mark-
nads- och HR-avdelningar. Vi är idag verksamma i 
femton olika branscher. Med vårt breda kunnande 
och förmågan att överföra kunskap från en bransch 
till en annan, skapar vi de bästa lösningarna som 
gör kunderna konkurrenskraftiga och som driver 
utvecklingen framåt. 

HIQ FRAMÅT
En tredjedel av det vi gör idag har aldrig gjorts 
förut. Innovationskraften är enorm och Norden är 
och kommer att förbli en ytterst spännande region 
att verka i. Med stabil finansiell ställning och 
sköna medarbetare som alltid gör sitt yttersta för 
att skapa bästa resultat står vi starkt rustade 
inför framtiden. Vi är 1300 medarbetare i Norden 
och Ryssland. Tillsammans med kunder som vill ska-
pa magi med hjälp av IT är vi en spelare att räkna 
med – för medarbetare, kunder och aktieägare. Vi 
ser fram emot ett nytt spännande år i den häfti-
gaste av branscher.

7 mars 2014
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Medier, spel & 
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ÅRET I KORTHET

När vi summerar 2013, ser vi att vi fortsätter 
skapa starka resultat för våra kunder och aktieä-
gare. Vi vinner nya spännande kunder och ramavtal 
i samtliga marknadssegment där vi är verksamma, 
och utvecklar våra befintliga samarbeten. Detta 
gör vi oförtrutet trots att den nordiska markna-
den präglats av en mindre efterfrågan på grund av 
utmaningarna i den europeiska ekonomin.

Vi har ett mycket starkt kassaflöde om 130,8 Mkr 
och en solid balansräkning. Vid årsskiftet har HiQ 
207,3 Mkr i likvida medel och styrelsen har före-
slagit årsstämman att dela ut 2,60 kr per aktie, 
totalt ca 137 Mkr till aktieägarna. Detta i form av 
en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande.

HiQ utvecklas stabilt under 2013 och lyckas väl 
med de uppdrag vi får från våra innovativa och 
framåtriktade kunder. Vi rekryterar kontinuerligt 
och är stolta och glada att så många kreativa och 
drivna personer vill jobba hos oss. Totalt är vi 
över 1 300 medarbetare i Sverige, Finland, Dan-
mark och Ryssland.

Vi tror på att skapa resultat i kombination med 
positiv energi och passion. HiQs värderingar; re-
sultat, ansvar, enkelhet och glädje, är en kon-
kurrensfördel för oss och för våra kunder, och 
något vi lever och verkar efter i varje projekt, 
varje dag.
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HiQ är ett renodlat IT- och managementkonsultbolag som är specialiserat på  
kommunikation, mjukvaruutveckling och affärskritisk IT. 

HiQ är en oberoende rådgivare med kundens bäs-
ta för ögonen, utan affärsmässiga bindningar till 
varken leverantörer, produkter eller teknik. Vi 
ser teknik och IT som verktyg för att förenkla 
människors liv. Vi förbättrar våra kunders af-
färer och verksamheter med hjälp av erfarenhet, 
kunskap och kvalitetsfokus. HiQ har genom åren 
tilldelats många priser och utmärkelser och vi är 
stolta över att vi fortsätter att nomineras och 
även vinna. Under 2013 vinner vi mobilitetspri-

ser både i Sverige och Finland, för Toto-mobiili 
för Fintoto och Swish för Bankgirot. Att HiQ är en 
attraktiv arbetsplats får vi ett kvitto på i In-
genjörsbarometern – en undersökning av Sveriges 
Ingenjörer och tidningen Ny Teknik. När landets 
data och IT-ingenjörer rankar de mest attraktiva 
arbetsgivarna är HiQ det populäraste IT-konsult-
bolaget. HiQ har fler än 1 300 medarbetare i Sve-
rige, Finland, Danmark och Ryssland.
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DET HÄR GÖR VI FÖR VÅRA KUNDER

Vi verkar i en värld där mobilitet och digitalisering breder ut sig och där IT blivit en 
affärs kritisk faktor i alla branscher och på alla nivåer i våra kunders verksamheter. I vårt 
uppkopplade samhälle blir HiQ en viktig partner för att utnyttja den nya tekniken och nå bästa 
möjliga resultat.  

AFFÄRSKRITISK IT
I dag är företag och myndigheter helt beroende av 
fungerande IT-system. Dessutom startas allt fler 
verksamheter som helt och hållet bygger på IT. HiQ 
utvecklar affärskritiska system med höga krav på 
tillgänglighet och tillförlitlighet. Mobila bank-
lösningar och betalsystem inom handeln är tydli-
ga exempel, där IT måste fungera för att pengar, 
tjänster och produkter ska kunna byta ägare. 

Ett annat exempel är området medier, där medieak-
törerna utvecklar sitt innehåll efter nya platt-
formar och användarbeteenden – en förflyttning 
som möjliggörs tack vare ny teknik. HiQ är också 
med och förenklar för människor i deras kontakt 
med myndigheter. Med vår erfarenhet och expertis 
är vi en strategisk partner till våra kunder.

PRODUKTUTVECKLING
Utvecklingen av högteknologiska, och i många fall 
uppkopplade, produkter sker i en allt högre takt, 
och vår mobila livsstil ställer krav på innova-
tion, kvalitet och enkelhet. HiQ hjälper kunder 
att utveckla innovativa produkter som bygger på 
IT. HiQ hjälper till exempel ledande aktörer i 
fordonsindustrin att utveckla system och tjänster 
för uppkopplade fordon. Vi är väl positionerade 
inom områden som aktiv säkerhet och infotainment. 

Ett annat av våra framstående områden är simule-
ring. Till exempel utvecklar HiQ simulatorn för JAS 
39 Gripen. Hundratals piloter världen över har trä-
nats och utbildats med hjälp av simulatorn. HiQs 
långa erfarenhet av produktutveckling inom tel-
ekombranschen hjälper oss när vi skapar innovativa 
såsom digitala läromedel och mobilapplikationer. 

VÄRDERINGAR

Tillsammans bygger vi bolaget vi alltid velat jobba i och värderingarna är vår själ. Dessa led-
stjärnor är på HiQ inget fint dokument, utan något som vi lever efter i varje projekt, varje 
dag för att skapa en konkurrensfördel och en roligare vardag för oss och för våra kunder.

Värderingarna har följt oss ända sedan starten och utgör själva själen och hjärtat i HiQ. De styr vilka 
vi är, hur vi beter oss och hur vi uppfattas av vår omvärld. Omsatt i praktiken betyder detta att vi på 
HiQ alltid är resultatinriktade, ansvarstagande och engagerade och att vi alltid gör vårt yttersta för 
att förenkla och förbättra våra kunders verksamheter samtidigt som vi har kul.

RESULTAT
Det låter kanske som en självklarhet, men för att 
ha nöjda kunder måste vi leverera resultat, varje 
dag, i varje projekt. Vi följer upp de resultat 
vi skapar, bland annat genom omfattande kundun-
dersökningar. Resultatet blir att våra kunder kan 
erbjuda bättre produkter och tjänster för att göra 
vardagen enklare, roligare och säkrare.

ANSVAR
Varje medarbetare är en god förebild och tar an-
svar i ord och handling för sitt team och för hel-
heten. Det handlar om allt från att vi levererar 
rätt tjänster i rätt tid till kunden, till att vi 
skapar en trevlig atmosfär och stämning på de ar-
betsplatser vi befinner oss på. Vi gör det lilla 
extra för att skapa mervärde för våra kunder.

ENKELHET
Vi gillar att ta oss an svåra utmaningar och med av-
ancerad teknik förenkla i människors vardag. För oss 
är enkelhet ett ledande ord. Det gör oss kreativa. 
Det ger oss modet att ta bort saker som inte behövs. 
För våra kunder innebär enkelhet att vi är tillgäng-
liga, snabba och inte tvekar att föreslå förbätt-
ringar. Enkelhet har blivit vår tids innovation.

GLÄDJE
På HiQ tror vi på glädje och mångfald. Har man ro-
ligt på jobbet och kan vara sig själv presterar 
man bättre. Att ta sig an utmaningar med en posi-
tiv grundsyn underlättar att finna kreativa lös-
ningar. Vi har kul när vi jobbar tillsammans med 
våra kunder och det syns i resultaten vi skapar. 
Glädje gynnar oss som företag, oss som jobbar här 
och alla de kunder vi möter varje dag.
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HÄR FINNS VÅRA KUNDER

Tillsammans med våra innovativa och drivna kunder, arbetar vi på HiQ med att förenkla och för-
bättra människors liv med hjälp av IT. 

HiQs kunder finns inom en mängd olika branscher och har en tydlig gemensam nämnare – de vill alla ligga 
i framkant och genom enkla och användarvänliga lösningar utveckla sina affärer och verksamheter. Våra 
kunder, som finns framförallt i Norden men även globalt, delar vi in i åtta marknadssegment.

TELEKOM
Mobilitet och ökad kapacitet blir allt viktigare 
för alla kunder i alla branscher. HiQ har sedan 
1995 en mycket stark förankring inom telekom och 
vi samarbetar med globala och världsledande kun-
der. Vi har en gedigen kompetens inom telekomsys-
tem, både ur teknisk och affärsmässig synvinkel. 
I snart 20 år har vi arbetat med leverantörer, 
operatörer, användare och de lagstiftande myndig-
heterna. Vår branscherfarenhet och kunskap skapar 
stort värde för kunder och projekt i andra bran-
scher, eftersom många är beroende av telekomtek-
nik och mobilitet.
 
Exempelvis hjälper HiQ den globala telekomleve-
rantören Doro med att förenkla teknikanvändandet 
för seniorer, i form av projektledning och test-
ning av Doros nya produkter. 

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

MEDIER, SPEL OCH UNDERHÅLLNING
Dagens teknik skapar utmaningar och oändliga möj-
ligheter för aktörer i mediebranschen. Vi ser 
många nya aktörer som streamar olika former av me-
dia tack vare tekniska möjligheter. Vår långa er-
farenhet 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. Da-
gens 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 spel-
marknaden. 

Exempel på kunder är Channel 4, DICE, Digi TV 
Plus, Fintoto, GTECH, Hippos, King, Natur & Kul-
tur, MTG Radio AB, MTV 3 Finland, SBS TV AB, Spo-
tify, Sveriges Television och Veikkaus.

FORDON
Fordon och deras olika enheter är i dag i allt 
större utsträckning uppkopplade och kommunice-
rar med varandra. Tekniken i fordonsindustrin tar 
ständigt nya steg och det ställs höga krav på kor-
tare 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 miljövänli-
ga fordon. Här är tekniken avgörande i att hitta 
effektiva lösningar som minskar utsläpp och för-
brukning.   

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 produk-
tutveckling och verksamhetsstöd. 

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

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

Exempel på kunder i detta segment är BAE, Försva-
rets Materielverk, Försvarsmakten och SAAB. 
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INDUSTRI 
Inom industrisegmentet blir allt fler företag to-
talt beroende av IT. Smarta lösningar tas fram 
för att förenkla verksamheter och skapa nya af-
färserbjudanden. Det tillverkas allt mer IT-bero-
ende produkter och stödsystem som behöver utveck-
lingskapacitet, 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 med att ut-
veckla säljstödsapplikationer som förenklar pro-
cesserna 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 i detta segment är ABB, Assa 
Abloy, Atlas Copco, Bombardier, Cramo, Dekra, 
Electrolux, Empower, Jeppesen Systems, Kuusakoski, 
Kerava Energy, 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 branschkun-
skap och vi är idag partner till ledande internatio-
nella handelskedjor. Vi samarbetar med kunden från 
idé och design till kvalitetssäkring inom alltifrån 
e-handel och mobilhandel, inköps- och logistiksys-
tem till marknads- och försäljningsverktyg. 

Exempel på kunder i detta segment är Bauhaus, ICA, 
Lähikauppa och Stockmann.

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

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

Exempel på kunder i detta segment är Arbetsförmed-
lingen, Myndigheten för Samhällsskydd och Bered-
skap, Post- och Telestyrelsen, Regeringskansliet, 
Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och finländska 
Tullen.

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

På HiQ kombinerar vi vår finanskompetens med ex-
pertis inom mobilitet och skapar konkurrenskraf-
tiga erbjudanden inom mobila betalningar. Swish, 
som HiQ utvecklat tillsammans med Bankgirot för 
Sveriges sex största banker, har blivit en succé 
med mer än 700 000 aktiva användare under det för-
sta året. Swish möjliggör för privatpersoner att 
göra överföringar i realtid, utan bankdosor eller 
kontonummer.

Exempel på kunder i detta segment är Bankgirot, 
Handelsbanken, Nordea, OP Pohjola Group, S-Ban-
ken,  SEB, Skandia, Swedbank och Wasa Kredit.
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STRATEGIER FÖR FRAMGÅNG

ETT VÄRDERINGSSTYRT HiQ
HiQs värderingar har funnits med ända sedan star-
ten för snart 20 år sedan. De utgör själva själen 
och hjärtat i HiQ. Vi tror på att våra djupt ro-
tade värderingar; resultat, ansvar, enkelhet och 
glädje, ger bästa kvalitet i utfört arbete och 
därmed nöjda kunder. Värderingarna finns med oss 
i varje uppdrag, varje dag. De är en avgörande 
konkurrensfördel för oss och våra kunder.

RENODLAT KONSULTBOLAG
HiQ är ett renodlat konsultbolag och agerar som 
oberoende rådgivare med kundens bästa för ögonen. 
Vår huvuduppgift är att tillföra kompetens, en-
gagemang och innovationskraft till våra kunder. 
Detta utan affärsmässiga bindningar till varken 
leverantörer, produkter eller teknik.

KVALITET, LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT
Som namnet säger står HiQ för hög kvalitet. När 
vi levererar kvalitet får vi nöjda kunder, vilket 
gör oss lönsamma, vilket i sin tur ger oss möj-
lighet att växa. Vi prioriterar kvalitet, lön-
samhet och tillväxt, i den ordningen. Vår till-
växtstrategi är att växa organiskt, kompletterat 
med strategiska förvärv. HiQs förvärvsstrategi är 
att stärka företaget geografiskt genom att öka 
den nordiska närvaron och att förvärva bolag som 
tillför ny kompetens till HiQ.

SPECIALISTER INOM TEKNIK, AFFÄR OCH VERKSAMHET
Vi är ett specialiserat konsultbolag med hög kom-
petens inom kommunikation, mjukvaruutveckling och 
affärskritisk IT. Kompetensen som ursprungligen 
kommer från telekom överför vi till våra kunder 
i alla andra branscher. På HiQ är vi skickliga på 
teknik och teknikens roll i verksamheten. Genom 
förståelse för våra kunders affär kan vi tillföra 
kompetens om hur teknik kan förbättra och förenkla. 

VI LEVERERAR MED KUNDEN I FOKUS 
HiQ har en leveransmodell med kundens behov och 
förutsättningar i fokus. Vi levererar helhetså-
taganden och genomför projekt, både på plats hos 
kund och i egna lokaler, samt erbjuder helhets-
team som ger kunden flexibilitet. I Moskva har vi 
ett utvecklingscentrum, med experter på mobili-
tet, som många gånger är en avgörande faktor för 
att kunna leverera de bästa resultaten snabbt.

KUNSKAPSÖVERFÖRING MELLAN BRANSCHER
Vi arbetar aktivt med kunskapsöverföring mellan 
våra kunders branscher. På så sätt drar våra kun-
der nytta av ny kompetens och inspiration från 
helt andra branscher än sin egen. Behovet av kom-
munikation blir allt större i allt fler branscher 
samtidigt som vår kompetens inom till exempel mo-
bilitet efterfrågas i nya segment.

NORDISKT HJÄRTA
HiQ är i grunden ett nordiskt konsultbolag, och 
vår position i regionen är stark. Samtidigt ökar 
våra affärer hos internationella kunder stadigt. 
Det gäller både uppdrag hos utomnordiska företag 
och nordiska kunder med uppdrag internationellt.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Under 2013 omsatte vi 1.305,1 Mkr med en rörelsemarginal på 10,6%. Tabellerna nedan beskriver HiQs  
finansiella utveckling under perioden 2009 till 2013.

RESULTATRÄKNING

(Belopp i Mkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 1.305,1 1.380,2 1.293,5 1.108,4 1.057,7

Övriga rörelseintäkter — — 1,1 — —

Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar – 1.155,3 – 1.186,2 – 1.097,5 – 941,2 – 899,2

Rörelseresultat före avskrivningar 149,8 194,0 197,1 167,2 158,5

Avskrivningar – 10,9 – 13,3 – 12,7 – 11,2 – 12,9

Rörelseresultat 138,9 180,7 184,3 156,0 145,6

Finansiella poster 0,4 0,7 1,6 – 0,9 – 0,4

Resultat före skatt 139,3 181,4 186,0 155,1 145,2

Skatt som belastar årets resultat – 32,3 – 44,5 – 50,3 – 44,4 – 39,1

Resultat efter skatt 107,1 136,9 135,7 110,6 106,1

BALANSRÄKNING

(Belopp i Mkr) 2013 2012 2011 2010 2009

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 330,6 324,8 337,7 344,8 348,9

Materiella anläggningstillgångar 36,8 36,9 34,3 26,9 24,2

Finansiella tillgångar 14,2 13,2 11,7 14,8 15,9

Summa anläggningstillgångar 381,5 374,9 383,7 386,6 388,9

Kundfordringar 253,1 279,2 260,3 228,0 182,1

Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida 
medel 

117,4 127,8 129,0 113,1 97,5

Likvida medel 207,3 210,0 190,5 163,5 131,9

Summa omsättningstillgångar 577,8 617,0 579,8 504,6 411,4

Summa tillgångar 959,4 991,9 963,5 891,3 800,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 691,0 699,3 686,2 633,8 596,0

Icke räntebärande avsättningar 0,3 8,9 2,2 4,1 4,5

Räntebärande långfristiga skulder 23,5 23,5 25,0 20,7 12,7

Icke räntebärande kortfristiga skulder 239,2 255,1 245,8 228,9 183,5

Räntebärande kortfristiga skulder 5,3 5,1 4,3 3,7 3,6

Summa eget kapital och skulder 959,4 991,9 963,5 891,3 800,3

OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL 2013

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Nettoomsättning, Mkr 340,4 344,1 272,4 348,3

Rörelseresultat, Mkr 34,4 36,8 27,3 40,5

Rörelsemarginal, % 10,1% 10,7% 10,0% 11,6%

Likvida medel vid kvartalets utgång 235,2 150,1 154,7 207,3
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NYCKELTAL

2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 1.305,1 1.380,2 1.293,5 1.108,4 1.057,7

Omsättningstillväxt, % – 5,4 6,7 16,7 4,8 – 10,5

Bruttomarginal, % 11,5 14,1 15,2 15,1 15,0

Rörelsemarginal, % 10,6 13,1 14,3 14,1 13,8

Avkastning på eget kapital, % 15,4 19,8 20,6 18,0 18,1

Avkastning på operativt kapital, % 27,0 34,6 36,2 32,0 30,8

Omsättning per anställd, kkr 1.086 1.150 1.169 1.173 1.113

Förädlingsvärde per anställd, kkr 858 889 901 901 888

Rörelseresultat per anställd, kkr 116 151 167 165 153

Genomsnittligt antal anställda 1.202 1.200 1.107 945 951

Antal anställda vid årets slut 1.326 1.326 1.282 1.167 1.014

Soliditet, % 72,0 70,5 71,2 71,1 74,5

För definitioner se sid 53.

NYCKELTAL PER AKTIE

(kr, där inte annat anges) 2013 2012 2011 2010 2009

Vinst efter skatt, före utspädning 2,03 2,60 2,58 2,14 2,06

Vinst efter skatt, efter utspädning 2,03 2,59 2,58 2,13 2,06

Kassaflöde, före utspädning – 0,05 0,37 0,51 0,61 0,06

Utdelning (2013 föreslagen) 2,601) 2,402) 2,203) 1,804) 1,105)

Eget kapital (före utdelning) 13,10 13,26 13,01 12,12 11,55

Direktavkastning, % 6,6 6,7 7,6 4,7 3,8

Börskurs vid årets utgång 39,60 36,00 29,00 38,30 29,20

Genomsnittligt antal aktier, tusental 52.752 52.752 52.564 51.680 51.605

Genomsnittligt antal aktier efter  
utspädning, tusental 

52.842 52.752 52.568 51.876 51.605

Antal utestående aktier, tusental 52.752 52.752 52.752 52.303 51.605

1) Styrelsen har föreslagit att via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande skifta ett belopp om ca 137 Mkr (2,60 kr/ aktie) till aktieägarna. 
2) 2012 delades ca 127 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,40 kr/aktie). 
3) 2011 delades ca 116 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,20 kr/aktie). 
4) 2010 delades ca 94 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (1,80 kr/aktie). 
5) 2009 delades ca 57 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (1,10 kr/aktie).
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RISK OCH RISKHANTERING

HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer 
varav vissa ligger inom företagets kontroll medan 
andra ligger utanför. För ett konsultföretag som 
HiQ styrs lönsamheten för verksamheten främst av 
fyra faktorer: tillgänglig tid, pris och debite-
ringsgrad samt kostnadskontroll. Dessa faktorer 
påverkas i sin tur av konjunkturen genom efterfrå-
gan på HiQs tjänster, möjligheten att rekrytera nya 
medarbetare och därmed att växa.

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
Rekrytering och kompetensförsörjning
Medarbetarna är tillsammans med våra kunder HiQs 
största tillgång. En genomsnittsmedarbetare på 
HiQ är civilingenjör och har ca 10 års branscher-
farenhet. Tillgången på erfarna och kompetenta 
medarbetare med god affärsmässig kompetens beror 
på konjunkturen. Under högkonjunktur råder ofta 
brist på den kompetens som vi söker vilket kan 
påverka HiQs tillväxt. Vi arbetar aktivt med att 
utveckla HiQ till en attraktiv arbetsgivare som 
kompetenta medarbetare gärna söker sig till. I en 
svagare konjunktur är det lättare att rekrytera 
specifik kompetens. För ett personalintensivt fö-
retag som HiQ är det alltid av vikt att arbeta med 
att hålla personalomsättningen på en rimlig nivå, 
något som är svårare i en högkonjunktur när det 
ofta råder brist på den kompetens HiQ söker.

Konkurrens och prispress
Konkurrens är en naturlig del av företagsverksam-
het och behövs för en sund utveckling. En starkt 
konkurrensutsatt marknad är en utmaning som ut-
vecklar HiQ som bolag då vi ständigt måste an-
stränga oss för att visa våra kunder att vi är 
lite bättre än våra konkurrenter. Hård konkurrens 
kan också leda till prispress. För att balansera 
riskerna för den utvecklingen handlar det för HiQs 
del om att ha specialistkompetens som efterfrågas 
av kunderna oavsett konjunktur samt att undvika 
projekt där prisnivån bedöms för låg för att möj-
liggöra tillfredsställande lönsamhet. HiQ konkur-
rerar med stora aktörer och mindre nischspelare, 
beroende på inom vilket område HiQ arbetar. Någ-
ra av de större börsnoterade konkurrenterna är  
Accenture, Cybercom, Knowit, Semcon och Tieto.

Ramavtal
Ramavtal har stor betydelse för företag som HiQ. 
Vår bedömning är att kunder idag väljer färre le-
verantörer att samarbeta med och att man väljer 
dessa omsorgsfullt. Förutom kvalitet och hög tek-
nisk kompetens är en stark finansiell ställning 
av största vikt idag för att finnas bland de bo-
lag som kunderna väljer ut som ramavtalsleveran-
törer. Kunderna vill samarbeta med en leverantör 
som finns kvar också vid projektets avslut.

HiQ har idag ramavtal med i princip samtliga våra 
stora kunder och för att minska riskerna att inte 
få fortsätta som ramavtalsleverantör handlar det 
om att leverera kvalitet och resultat samt att ha 
en god dialog med kunden.

Stora kunders utveckling
HiQs 10 största kunder står för 45% av omsätt-
ningen. Vi arbetar i långa relationer med våra 
kunder och många har funnits på vår kundlista i 
över fem år. Risken finns alltid att en stor kund 
kan påverkas av marknadsutvecklingen och minska 
sina konsultinköp vilket på kort sikt kan innebä-
ra sämre beläggning för HiQ. Som bolag handlar det 
om att ha en bra balans mellan kunder från olika 
branscher och geografiska områden. Bland HiQs tio 
största kunder finns fler än fem branscher repre-
senterade.

Kundförluster
På samma sätt som HiQ påverkas av stora kunders 
utveckling som vid snabb försämring kan påver-
ka vår debiteringsgrad, kan det innebära att vi 
drabbas av obetalda fakturor och därmed kund-
förluster. Historiskt sett har vi haft ett fåtal 
kundförluster och vi har kontinuerligt förbättrat 
rutinerna för betalning och uppföljning av fak-
turor. I de fall vi samarbetar med kunder som har 
en lägre kreditvärdighet på grund av till exempel 
nyetablering kan betalning i förskott eller med 
kort kredittid förekomma.

MARKNADSRELATERADE RISKER
Konjunkturrisker
Konjunkturen påverkar samtliga företag inom en 
viss bransch på ett eller annat sätt. Det finns 
alltid en uppenbar risk att HiQ ska påverkas av 
konjunkturen. Historiskt sett håller HiQ en jäm-
förbart hög lönsamhet i såväl hög- som lågkon-
junktur. Naturligtvis har vi också påverkats som 
bolag, vilket till exempel inneburit anpassningar 
av verksamheten. Genom att skapa en flexibel orga-
nisation med kompetens som kan flyttas mellan oli-
ka branscher och geografier så har vi möjlighet att 
balansera olika geografiska regioner mot varandra.

FINANSIELLA RISKER
För en beskrivning av finansiella risker, se not 
35 på sidan 49.
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FAKTA OM HiQ-MEDARBETAREN

Vi på HiQ är modiga, kreativa och ambitiösa och 
tillsammans bygger vi bolaget vi alltid velat 
jobba i. Detta innebär att vi skapar resultat, är 
ansvarsfulla, hittar de enkla lösningarna och har 
kul på jobbet tillsammans med våra kunder. Vi är 
ett starkt team med individer av olika bakgrund, 
ursprung och kompetenser.

På HiQ tycker vi att det är viktigt med balans i 
livet. Vad vi gör på fritiden avspeglar sig på job-
bet och vice versa. Vi tar ansvar för att skapa en 
dynamisk miljö där vi kan vara kreativa och sprida 
glädje. Hög teknisk kompetens och ett brett verk-
samhetskunnande är typiskt för medarbetarna på HiQ. 
En HiQ-medarbetare har i genomsnitt 11 års erfaren-
het av att utveckla teknik och affär. 61% är civil-
ingenjörer och 34% har annan akademisk examen. 

NYCKELTAL 5 ÅR 2013 2012 2011 2010 2009

Omsättning per anställd, kkr 1.086 1.150 1.169 1.173 1.113

Förädlingsvärde per anställd, kkr 858 889 901 901 888

Rörelseresultat per anställd, kkr 116 151 167 165 153

Antal anställda vid årsskiftet 1.326 1.326 1.282 1.167 1.014

Genomsnittligt antal anställda 1.202 1.200 1.107 945 951

Andel kvinnor 24% 22% 21% 23% 22%

Genomsnittlig ålder, år 38 37 37 37 37

Industri 14%

Handel 5%

Telekom 28%

Fordon 19%

Myndigheter
& Verk 9%

Finans & 
försäkring 12%

Medier, spel & 
underhållning 6% 

Annan utbildnings-
bakgrund 5%

Annan akademisk 
utbildning 34%

Över 10 år 50%

Under 2 år 6%

2–5 år 19%

6–10 år 25%

Civil-
ingenjörer

61%

Försvar & säkerhet 7%

Annan utbildnings-
bakgrund 5%

Annan akademisk 
utbildning 34%

Industri 15%

Medier, spel och 
underhållning 7%

10 största 
kunderna 45%

Telekom 24%

Handel 4%
Finans och försäkring 12%

Fordon 19%

Myndigheter
och verk 11%

Försvar och
säkerhet 8%

Civil-
ingenjörer

61%

Industri 14%

Handel 5%

Telekom 28%

Fordon 19%

Myndigheter
& Verk 9%

Finans & 
försäkring 12%

Medier, spel & 
underhållning 6% 

Annan utbildnings-
bakgrund 5%

Annan akademisk 
utbildning 34%

Över 10 år 50%

Under 2 år 6%

2–5 år 19%

6–10 år 25%

Civil-
ingenjörer

61%

Försvar & säkerhet 7%

Annan utbildnings-
bakgrund 5%

Annan akademisk 
utbildning 34%

Industri 15%

Medier, spel och 
underhållning 7%

10 största 
kunderna 45%

Telekom 24%

Handel 4%
Finans och försäkring 12%

Fordon 19%

Myndigheter
och verk 11%

Försvar och
säkerhet 8%

Civil-
ingenjörer

61%

UTBILDNINGSBAKGRUND BRANSCHERFARENHET BLAND VÅRA ANSTÄLLDA
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HiQ-AKTIEN

Aktiekapitalet i HiQ uppgick den 31 december 2013 
till 5.275.152 kr, fördelat på 52.751.523 utestående  
aktier. Varje aktie berättigar till en röst och samt-
liga aktier äger lika rätt till del i bolagets till-
gångar och vinst. Vid årsstämman får varje röstberät-
tigad rösta för det fulla antalet av denne ägda och  
företrädda aktier, utan begränsningar i rösträtten. 

Ordinarie årsstämma i april 2013 bemyndigade sty-
relsen att till nästa ordinarie årsstämma, vid 
ett eller flera tillfällen, emittera maximalt 

5.000.000 aktier, i form av apportemission eller 
kvittningsemission i samband med företagsförvärv. 
Vid årsstämman bemyndigades även styrelsen att 
före nästa årsstämma, vid ett eller flera till-
fällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt 
så många aktier att bolagets innehav vid var tid 
inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. 
Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får 
endast ske till ett pris inom det vid var tid re-
gistrerade kursintervallet, var med avses inter-
vallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

I tabellen nedan redovisas aktiekapitalets utveckling under de fem senaste räkenskapsåren.

År Transaktion
Förändrat  

aktiekapital
Totalt  

aktiekapital 
Antal  

utestående aktier
2009 Ingående antal – 5.160.526 51.605.258
2009 Inlösenförfarande – Split 2:1 — 5.160.526 103.210.516
2009   Aktieinlösen – 2.580.263 2.580.263 51.605.258
2009   Fondemission 2.580.263 5.160.526 51.605.258
2010 Inlösenförfarande – Split 2:1 — 5.160.526 103.210.516
2010   Aktieinlösen – 2.580.263 2.580.263 51.605.258
2010   Fondemission 2.580.263 5.160.526 51.605.258
2010 Köpeskilling Frends Technology 29.087 5.189.613 51.896.123
2010 Lösen av teckningsoptioner 40.660 5.230.272 52.302.723
2011 Inlösenförfarande – Split 2:1 — 5.230.272 104.605.446
2011   Aktieinlösen – 2.615.136 2.615.136 52.302.723
2011   Fondemission 2.615.136 5.230.272 52.302.723
2011 Lösen av teckningsoptioner 44.880 5.275.152 52.751.523
2012 Inlösenförfarande – Split 2:1  —  5.275.152 105.503.046
2012   Aktieinlösen – 2.637.576 2.637.576 52.751.523
2012   Fondemission 2.637.576 5.275.152 52.751.523
2013 Inlösenförfarande – Split 2:1  —  5.275.152 105.503.046
2013   Aktieinlösen – 2.637.576 2.637.576 52.751.523
2013   Fondemission 2.637.576 5.275.152 52.751.523

DELÄGARPROGRAM
Under 1998 t o m 2013 har HiQ genomfört ett antal 
delägarprogram riktade till medarbetare i HiQ med 
syftet att attrahera, behålla och motivera an-
ställda. Programmen är baserade på förlagslån med 
avskiljbara teckningsoptioner alternativt fri-
stående teckningsoptioner. För att löpande kun-
na erbjuda nyanställda teckningsoptioner har de 
olika programmen varit uppdelade i delprogram. 
Årsstämman i april 2013 beslutade om teckningsop-
tionsprogram riktat till samtliga medarbetare 
i HiQ, fördelat på två serier. Antalet teckna-
de optioner i båda serierna uppgår till 533.200. 
Samtliga teckningsoptioner förvärvades till mark-
nadspris. Under 2013 har inga teckningsoptioner 
utnyttjats för teckning av aktier. Totalt antal 
utestående teckningsoptioner, där varje option 
berättigar till teckning av 1 st aktie uppgick vid 

årsskiftet till 2.162.795 st, vilket motsvarar en 
maximal utspädningseffekt om 3,9%. 

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogram-
met lämnar HiQ en subvention till de optionsinne-
havare som fortfarande är anställda på HiQ vid tid-
punkten för optionslösen. Subventionen genomförs 
genom en bonusutbetalning som efter skatt motsva-
rar optionspremien. Förutsättningen är att koncer-
nen under perioden uppnått koncernens långsiktiga 
finansiella lönsamhetsmål, d.v.s en rörelsemargi-
nal på 15%. För program lanserat från och med 2012 
gäller att halva premien är kopplad endast till an-
ställning och halva premien till anställning samt 
att koncernens långsiktiga finansiella mål upp-
nåtts under perioden. Bokförd kostnad för subven-
tionen uppgick 2013 till 0,3 (-1,6) Mkr.

OPTIONSDATA 
Namn Antal utestående optioner Antal underliggande aktier Löptid Teckningsperiod Teckningskurs /aktie
2011:1 321.500 321.500 3 år maj 2014 44,90
2011:2 414.000 414.000 3 år nov 2014 31,80
2012:1 567.615 567.615 3 år maj 2015 38,00
2012:2 326.480 326.480 3 år nov 2015 34,30
2013:1 229.000 229.000 3 år maj 2016 38,60
2013:2 304.200 304.200 3 år nov 2016 41,50
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Grafen nedan visar HiQs aktiekursutveckling under 
perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013. För 
dagsaktuell kursinformation hänvisas till NASDAQ 
OMX Nordics hemsida (www.nasdaqomxnordic.com). 
HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm MidCap. För-
sta dag för notering var den 12 april 1999. Note-
ringskursen, omräknad för genomförd split, uppgick 
till 10,60 kr. Den 30 december 2013 var börskursen 

39,60 kr. HiQs börsvärde uppgick därmed till cir-
ka 2 089 miljoner kronor (före utspädning). Den 
högsta aktiekursen under året var 41,50 kr den 11 
oktober 2013. Den lägsta aktiekursen under året 
var 32,90 kr den 29 april 2013. Under året omsattes 
totalt 17,7 miljoner aktier. I genomsnitt omsattes 
ca 71 000 aktier per dag.

UTDELNINGSPOLICY
HiQs utdelningsnivå skall vara anpassad efter det 
kapitalbehov som bolaget har, främst i form av 
investeringar och rörelsekapitalbindning, samt 
aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. 
Målsättningen är att den långsiktiga utdelnings-
nivån skall uppgå till cirka 50% av HiQs resultat 
efter skatt.

ÄGARSTRUKTUR
Det totala antalet aktieägare i HiQ uppgick vid 
årsskiftet till 8 259 st. Andelen utländskt ägan-
de uppgick till 33,1%. Det utländska ägandet för-
delade sig på följande länder; Finland 15,4%, 
Storbritannien 6,8%, USA 4,4% samt övriga länder 
6,5%. Vid årsskiftet ägdes 46,0% av svenska insti-
tutionella ägare. 16,7% av aktierna var direktre-
gistrerade och 83,3% förvaltarregistrerade.

Innehav Antal ägare Andel ägare Antal aktier Andel aktier

1 – 1.000 6.521 78,9% 2.186.249 4,1%
1.001 – 5.000 1.323 16,0% 3.276.961 6,2%
5.001 – 10.000 179 2,2% 1.377.266 2,6%
10.001 – 15.000 59 0,7% 755.905 1,4%
15.001 – 20.000 40 0,5% 720.603 1,4%
20.001 – 137 1,7% 44.434.539 84,3%
Total 8.259 100,0% 52.751.523 100,0%

15 STÖRSTA ÄGARNA 2013-12-31 OCH DÄREFTER KÄNDA FÖRÄNDRINGAR 
Namn Antal aktier Andel av kapital och röster
Swedbank Robur fonder 5.148.010 9,8%
Nordea fonder 4.287.649 8,1%
Lannebo fonder 4.273.620 8,1%
SEB Investment Management 3.701.524 7,0%
Skandia fonder 2.787.739 5,3%
Handelsbanken fonder Sverige 2.648.894 5,0%
Handelsbanken fonder Finland 2.360.882 4,5%
Svolder AB 1.773.000 3,4%
DnB Carlson fonder 1.707.654 3,2%
Hannu Lehessaari 1.100.000 2,1%
Fjärde AP-fonden 911.997 1,7%
Fidelity fonder 900.000 1,7%
Rolf Anderson 840.132 1,6%
Folketrygdfondet 602.157 1,1%
Lars Stugemo 583.651 1,1%

Innehaven inkluderar närstående samt via bolag.

Källa: Euroclear/Vpc samt kända innehav.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse för HiQ international AB (Publ) Org. nr. 556529-3205, med säte i Stock-
holm, adress: Box 7421, 103 91 Stockholm

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som arbe-
tar med högteknologiska lösningar inom kommunika-
tion och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande 
inom dessa områden och har Norden som hemmamark-
nad. Koncernen omsatte år 2013 1 305,1 Mkr, hade 
vid årsskiftet 1 326 anställda och verksamhet i 
Sverige, Finland, Danmark och Ryssland.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
HiQ International är noterat på Nasdaq OMX Nordics 
MidCap-lista i Stockholm. Vid årsskiftet hade HiQ 
totalt 8 259 aktieägare. För en utförligare be-
skrivning av HiQ International ABs ägarförhållan-
den hänvisas till avsnittet HiQ-aktien på sidan 14.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
När vi summerar 2013, ser vi att vi fortsätter att 
skapa starka resultat för våra kunder och aktieä-
gare. Vi har ett mycket starkt kassaflöde och solid 
balansräkning. Den nordiska marknaden präglas un-
der året av svagare efterfrågan och av de fortsatta 
omstruktureringarna i den nordiska mobilindustrin. 
Trots detta fortsätter vi oförtrutet att vinna nya 
kunder och utveckla redan befintliga samarbeten. Di-
gitalisering och mobilitet fortsätter att rita om 
kartan för våra kunder och nya möjligheter öppnas 
upp. Under året inleder vi, och utvecklar samarbeten 
med framåtriktade kunder som till exempel ABB, Kuu-
sakoski, Seco Tools, Sveriges Television och Volvo 
Cars. Vi fortsätter glädjande nog att också nomi-
neras till och vinna priser. Under året vinner vi 
mobilitetspriser i både Finland och Sverige för de 
uppmärksammade lösningarna för Fintoto och för Bank-
girot (Swish). Den mobila mobillösningen Swish för-
enklar livet för cirka en miljon svenskar varje dag. 

HiQ vinner också uppdrag som innebär helhetsan-
svar för avgränsade områden. Det kan till exempel 
handla om test- och kvalitetssäkringsprocesser 
eller simuleringsverksamhet. HiQ driver ock-
så framgångsrikt omfattande projekt i nära an-
slutning till våra kunder, så kallade homesho-
ring-projekt.

Mobilitet och ökad kapacitet blir allt viktiga-
re för alla kunder i alla branscher. HiQ har se-
dan 1995 en mycket stark förankring inom telekom 
och vi samarbetar med globala och världsledande 
kunder. Vi har en gedigen kompetens inom telekom-
system, både ur teknisk och affärsmässig synvin-
kel. 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 digitalise-
ring av innehåll, gör att vi idag kan möta den 

ökade efterfrågan på tjänster som kombinerar in-
ternet och mobilitet med medier och underhåll-
ning. Fordon och deras olika enheter är idag i 
allt större utsträckning uppkopplade och kommu-
nicerar med varandra. Tekniken i fordonsindustrin 
tar ständigt nya steg och det ställs höga krav 
på kortare och effektivare utvecklingscykler. HiQ 
arbetar inom fordonsindustrin med projektledning, 
utveckling och test av mjukvara. Tillsammans med 
en av våra innovativa kunder är vi med och utveck-
lar fordonståg, där bilar kopplar upp sig mot an-
dra fordon, vilket bidrar till ökad säkerhet och 
minskad bränsleförbrukning. Försvarsindustrin är 
global och internationella riskscenarier föränd-
ras ständigt. HiQs kunnande inom simulering och 
kommunikation i kombination med långa kundrela-
tioner gör att vi lyckas bra inom segmentet. 

Inom industrisegmentet blir allt fler företag to-
talt beroende av IT. Smarta lösningar tas fram för 
att förenkla verksamheter och skapa nya affärser-
bjudanden. Det tillverkas allt mer IT-beroende pro-
dukter och stödsystem som behöver utvecklingska-
pacitet, testning och kvalitetssäkring. ”Molnet” 
används flitigt för att effektivisera verksamheter. 
HiQ har en stark förankring inom industrin och sam-
arbetar med flera globala aktörer i detta förenk-
lings- och förbättringsarbete. Handeln är inne i en 
stark förändringsfas där shopping online ökar kraf-
tigt. Många aktörer breddar och förenklar för sina 
kunder genom att bygga ut och förbättra handeln både 
på webben och i mobilen. 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. Inom finansindustrin har 
HiQ en bred förankring med kunskap om regelverk, 
processer och IT i flera områden från värdepappers-
handel till kapitalförvaltning och betalningar. 

I det stora hela fortsätter HiQ att skapa resultat 
på en marknad som under 2013 präglas av mindre ef-
terfrågan på grund av utmaningarna i den europe-
iska ekonomin. Vi vinner nya kunder och ramavtal i 
samtliga marknadssegment där vi är verksamma. 

Den finländska marknaden är fortsatt kärv och 
fortsätter att påverkas av omstruktureringarna i 
telekomindustrin.

Den svenska marknaden har utvecklats något olika 
på de olika delmarknaderna. I Stockholm är HiQ en 
ledande aktör med närvaro i samtliga marknads-
segment. I oktober 2013 tillträder Magnus Gudéhn 
som ny VD för HiQ Stockholm. Bolaget har en för-
bättringspotential framåt. I Mälardalen med våra 
kontor i Arboga, Borlänge och Västerås ser vi en 
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positiv utveckling under året. I Göteborg är HiQ 
det ledande IT- och managementkonsultbolaget och 
har experter inom områden som digitalisering, 
fordon och mobilitet. Vårt bolag i Skåne utveck-
las bra under året på en tuff marknad, vi breddar 
verksamheten och vinner flera nya kunder. Våra 
verksamheter i Linköping och Karlskrona gör även 
de stabilt ifrån sig på sina marknader.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
HiQs omsättning under 2013 uppgick till 1.305,1 
(1 .380,2) Mkr, vilket motsvarar en minskning med 
5%. Rörelseresultatet uppgick till 138,9 (180,7) 
Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 10,6 
(13,1)%. Koncernens finansnetto för perioden upp-
gick till 0,4 (0,7) Mkr. Resultatet före skatt 
uppgick till 139,3 (181,4) Mkr. 

Rörelsens kassaflöde var positivt och uppgick till 
130,8 (146,3) Mkr. Koncernens likvida medel upp-
gick per den 31 december 2013 till 207,3 (210,0) 
Mkr. Kassaflödet har under året påverkats av en 
aktieinlösen om ca 127 Mkr som genomfördes i maj 
2013. Den räntebärande nettokassan uppgick vid 
periodens slut till 178,5 (181,4) Mkr. Det egna 
kapitalet uppgick vid periodens slut till 691,0 
(699,3) Mkr och soliditeten till 72,0 (70,5)%.

Under december 2012 riktade konkursförvaltaren 
för Saab Automobile AB återvinningskrav mot HiQ 
på ett belopp på 4,3 Mkr (inklusive moms) för av 
HiQ utförda tjänster. Under 2013 har konkursför-
valtaren justerat sitt återvinningskrav till ett 
belopp på 5,5 Mkr (inklusive moms). Då HiQ bedömer 
detta krav som ogrundat har ingen reservation för 
detta belopp skett i räkenskaperna.

VERKSAMHET INOM FORSKNING OCH UTVECKLING
Koncernens verksamhet inom forskning och utveck-
ling är mycket begränsad. Under året har 0,0 (0,0) 
Mkr kostnadsförts för forskning och utveckling.

INVESTERINGAR
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstill-
gångar uppgick under perioden till 8,8 (11,1) Mkr. 
Av detta utgör investeringar i lokalförbättringar 
1,3 (2,8) Mkr, inventarier 2,0 (2,3) Mkr, finan-
siell leasing 5,5 (6,0) Mkr. 

MEDARBETARE
Vid årets slut uppgick antalet medarbetare till  
1 326 (1 326) st, varav antalet medarbetare i tjänst 
var 1 227 (1 239) st. Medarbetarna är HiQs viktigas-
te tillgång och HiQ arbetar kontinuerligt med att 
säkerställa och förbättra medarbetarnas arbetssi-
tuation. Sjukfrånvaron på HiQ var under 2013 3,5% 
(2,9%). HiQ är anknutet till företagshälsovård och 
vissa dotterbolag till naprapat. Medarbetarna sub-
ventioneras med friskvårdsbidrag. HiQ har en etisk 
policy och jämställdhets- och mångfaldspolicy som 
innebär att alla medarbetare skall beredas samma 
möjligheter, oavsett till exempel ålder, kön, et-

niskt tillhörighet och religiös uppfattning. Där-
till arbetar HiQ aktivt med att ha en företagskultur 
som utvecklar våra medarbetares kompetens och er-
farenheter.

MODERBOLAGET
Moderbolagets verksamhet består i gemensam-
ma koncernfunktioner för ekonomi, finans, inve-
stor relations och marknadsföring. Moderbolagets 
nettoomsättning uppgick till 28,3 (31,5) Mkr. Rörel-
seresultatet uppgick till –10,9 (–11,9) Mkr. Nettot 
av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 
138,1 (145,4) Mkr vari ingår resultat från andelar 
i koncernföretag med 138,8 (133,1) Mkr. Efter skatt 
som belastar årets resultat med 22,0 (19,7) Mkr, 
uppgick årets nettoresultat till 130,2 (88,9) Mkr. 
Per den 31 december uppgick bolagets räntebärande 
nettokassa till 97,9 (76,5) Mkr, det justerade egna 
kapitalet till 529,6 (543,4) Mkr samt soliditeten 
till 87,9 (88,8) procent. Bolagets nettoinveste-
ringar under perioden uppgick till 0,3 (0,0) Mkr.

MILJÖINFORMATION
Vår bedömning är att HiQs verksamhet inte har någon 
väsentlig miljöpåverkan. Trots det ses HiQs mil-
jöarbete och miljöpolicy fortlöpande över. Enligt 
HiQs miljöpolicy skall HiQ bedriva ett aktivt mil-
jöarbete, med syfte att ständigt förbättra miljön 
på ett ekonomiskt och affärsmässigt försvarbart 
sätt. Vår övertygelse är att detta leder till ett 
attraktivare företag för både medarbetare, kunder, 
leverantörer och aktieägare. Arbetet med miljön är 
en integrerad del av verksamheten och varje bolags-
chef har det lokala ansvaret för att HiQs miljöpo-
licy tillämpas och eventuella handlingsprogram ge-
nomförs.

NYEMISSIONER MM
Under 2013 har inga nyemissioner genomförts men 
utgivande av totalt 533.200 teckningsoptioner har 
ökat det egna kapitalet med 1,0 Mkr. Under 2012 
har inga nyemissioner av aktier genomförts men 
utgivande av totalt 894.095 teckningsoptioner har 
det egna kapitalet ökat med 1,3 Mkr. För en utför-
ligare beskrivning av utestående teckningsoptio-
ner hänvisas till not 20. 

BOLAGETS AKTIE
Aktiekapitalet i HiQ uppgick den 31 december 2013 
till 5 275 152,30 kr, fördelat på 52 751 523 ute-
stående aktier. Varje aktie berättigar till en 
röst och samtliga aktier äger lika rätt till del 
i bolagets tillgångar och vinst. Såvitt bolaget 
känner till finns det inga direkta eller indirek-
ta innehav som representerar minst en tiondel av 
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Bolaget känner inte heller till några avtal mellan 
aktieägare som kan medföra begränsningar i rätt-
en att överlåta aktier. Vid årsstämman får varje 
röstberättigad rösta för det fulla antalet av den-
ne ägda och företrädda aktier, utan begränsningar 
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i rösträtten. Vid ordinarie årsstämma i april 2013 
bemyndigades styrelsen att till nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, emittera maximalt 
5.000.000 aktier, i form av apportemission eller 
kvittningsemission i samband med företagsförvärv. 
Vid årsstämman i april 2013 beslutades om aktie-
uppdelning, aktieinlösen och fondemission. Antalet 
utestående aktier i bolaget, samt bolagets aktie-
kapital, förblev detsamma efter att dessa tre be-
slut genomförts.

FRAMTIDSUTSIKTER
HiQ hjälper kunder att förenkla och förbättra med 
hjälp av vårt teknik-, affärs- och verksamhets-
kunnande. Vi bidrar till framväxten av det moderna 
samhället där den mobila livsstilen och uppkopp-
lade 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 specia-
liserat tjänsteföretag med hjärtat i Norden. HiQ er-
bjuder tjänster inom kommunikation, mjukvaruutveck-
ling 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 bola-
get geografiskt genom att utöka den nordiska närva-
ron 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 tekniken är en avgörande 
framgångsfaktor kommer att fortsätta öka. 
Våra målsättningar är att: 
• Vara en högkvalitativ IT- och management konsult 
för kunder, medarbetare och aktieägare 

• Vara lönsam, generera god tillväxt, ha starka 
kassaflöden och skapa god långsiktig direkt-
avkastning till aktieägarna

• Vara det ledande företaget i Norden inom våra 
segment

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

RISKER OCH RISKHANTERING
HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer 
varav vissa ligger inom företagets kontroll med-
an andra ligger utanför. För ett konsultföretag 
som HiQ påverkas verksamheten av verksamhetsrela-
terade risker såsom; rekrytering, konkurrens och 
prispress, våra större kunders utveckling, kund-
förluster, projektrisker samt förmågan att ingå 
ramavtal. Marknadsrelaterade risker inkluderar 
konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar 
valutakursrisker och ränterisker. För en utförliga-
re beskrivning av HiQs riskhantering hänvisas till 
avsnittet Risk och riskhantering på sidan 12.

För en beskrivning av Koncernens riskhantering 
avseende finansiella instrument hänvisas till not 
35, på sidan 49.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Allmänt
HiQ International AB är ett svenskt publikt ak-
tiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund 
för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebo-
lagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som 
följer med att vara noterad vid Nasdaq OMX Stock-
holm, svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga 
tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning om-
fattar ett regelverk och beslutshierarki för att 
på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verk-
samheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas 
krav på avkastning på det investerade kapitalet. 
Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reg-
lerats genom lagstiftning. Därtill har näringsli-
vets självregleringsorgan fortlöpande presente-
rat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning. 
En utförlig information om Svensk kod för bolags-
styrning (Bolagskoden) finns på webbplatsen www.
bolagsstyrning.se.

HiQ eftersträvar en hög standard genom tydlighet 
och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. 
Styrning, ledning och kontroll av HiQ fördelas mel-
lan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verk-
ställande direktören samt revisorer i enlighet med 
svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad 
öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets 
verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

HiQs tillämpning av bolagskoden
HiQ tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk kod för 
bolagsstyrning. HiQ följer koden med följande un-
dantag: Någon ersättningskommitté finns inte till-
satt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som 
helhet, med undantag för bolagets verkställan-
de direktör. Detta med motiveringen att styrel-
sen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens 
kompetensmässiga sammansättning gör att detta 
arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och 
aktieägarnas intressen.

Aktieägare
HiQs aktie är sedan april 1999 noterad på Nasdaq 
OMX Stockholm. Aktiekapitalet i HiQ uppgår till 
5,3 MSEK fördelat på 52 751 523 aktier med ett 
kvotvärde på 0,10 SEK. Det finns ett aktieslag 
i HiQ. Antalet aktieägare uppgick vid årsskif-
tet till 8 259 (7 702). Andelen utländskt ägan-
de uppgick till 33% (35%). Vid årsskiftet ägdes 
46% av svenska institutionella aktieägare. 17% av 
aktierna var direktregisterade och 83% förvaltar-
registerade. För ytterligare information om HiQs 
aktie och ägarstruktur, se avsnittet HiQ-aktien 
på sidorna 14–15.

Bolagsstämma och årsstämma
Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets 



KAPITEL

 

19

högsta beslutande organ. Vid bolagets ordinarie 
bolagsstämma, årsstämman, fastställs resultat- 
och balansräkningar, väljs styrelse och i före-
kommande fall revisorer, fastställs arvoden samt 
behandlas andra lagstadgade eller av Bolagskoden 
föreskrivna ärenden. På stämman finns tillfälle 
för aktieägare att ställa frågor till styrelse, 
ledning och revisorer.

Årsstämma 2013
2013 års årstämma hölls den 11 april 2013 i Stock-
holm. Vid stämman var ca 48 procent av rösterna re-
presenterade. Till ordförande för stämman valdes An-
ders Ljungh. Stämman beslutade om omval av samtliga 
styrelseledamöter, förutom Jukka Norokorpi som av-
böjt omval. Raimo Lind valdes till ny styrelseleda-
mot. Anders Ljungh omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsen bemyndigades:
– att för tiden intill nästa bolagsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemis-
sion eller kvittningsemission av sammanlagt högst 
5.000.000 aktier i samband med företagsförvärv.
– att före nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, fatta beslut om att förvärva samman-
lagt så många egna aktier att bolagets innehav vid 
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga 
aktier i bolaget.
– att fatta beslut om att överlåta bolagets egna 
aktier som likvid vid förvärv av företag eller 
verksamhet till ett pris motsvarande börskursen 
vid överlåtelsetillfället.
Vidare beslutade årsstämman:
– att genomföra en uppdelning av aktier och ett 
obligatoriskt inlösenförfarande varvid 127 Mkr, 
motsvarande 2,40 kr per aktie skiftades ut till 
bolagets aktieägare.
– att emittera högst 1.000.000 teckningsoptioner 
att överlåtas till anställda i Sverige och Finland. 
– att anta principer för ersättning och andra er-
sättningsvillkor för bolagsledningen i enlighet 
med styrelsens förslag. 
– att inrätta en valberedning samt principer för 
utseende av denna, se vidare under rubriken ”val-
beredning”.

Protokoll samt övrig dokumentation från årsstämman 
finns tillgängligt på HiQs hemsida www.hiq.se.

Årsstämma 2014
2014 års årsstämma hålls måndagen den 31 mars 2014, 
klockan 10.00 i bolagets lokal er på Regeringsgatan 
20, 9 tr i Stockholm.

Valberedning
Enligt beslut av HiQs årsstämma 2013 skall sty-
relsens ordförande, baserat på ägandet i bolaget 
per den 31 juli 2013, kontakta de tre största 
aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en 
ledamot till valberedningen. Därutöver kan val-
beredningen besluta att bolagets styrelseordfö-
rande skall ingå i valberedningen. Dessa äger 

därefter rätt att utse ytterligare en ledamot 
eller adjungera en ledamot till valberedningen. 
Valberedningens sammansättning skall offentlig-
göras senast sex månader före årsstämman. Valbe-
redningen representerar bolagets aktieägare och 
skall bereda och till bolagsstämman lämna för-
slag till val av styrelseordförande och övriga 
ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode 
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter 
samt eventuell ersättning för utskottsarbete, 
val av och arvode till revisor och revisorssupp-
leant (i förekommande fall), beslut om principer 
för utseende av valberedning samt ordförande vid 
årsstämma. I valberedningen inför årsstämman in-
går Jan Andersson (Robur fonder), Charlotta Fax-
én (Lannebo fonder), Björn Henriksson (Nordeas 
fonder), Ken Gerhardsen samt Anders Ljungh, sty-
relsens ordförande. Till valberedningens ordfö-
rande utsågs Jan Andersson. Samtliga aktieägare 
har beretts möjlighet att vända sig till valbe-
redningen med förslag på exempelvis styrelsele-
damöter för vidare utvärdering inom ramen för 
valberedningens arbete. Valberedningen har haft 
tre möten samt även underhandskontakter. Som un-
derlag för sin utvärdering av styrelsens samman-
sättning har valberedningen haft tillgång till 
den utvärdering styrelsen genomfört samt även 
haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter. 
Baserat på denna utvärdering samt möjligheten 
att beakta förslag på nya styrelseledamöter ar-
betar valberedningen fram ett förslag till ny 
styrelse som lämnas i samband med kallelsen till 
den kommande årsstämman. På årsstämman redogör 
valberedningen för sitt arbete. Revisorer ut-
ses av årsstämman vart fjärde år. Vid revisors-
val biträder revisionsutskottet (som utgörs av 
hela styrelsen med undantag av den verkställande 
direktören) valberedningen vid framtagandet av 
förslag. Nuvarande revisorer, Pricewaterhouse-
Coopers, valdes vid årsstämman 2011.

STYRELSE
Styrelsens ansvar och uppgifter
Styrelsen beslutar på konstituerande styrelsemöte 
om arbetsordning och arbetsformer för styrelsen, de 
andra organ som styrelsen eventuellt inrättar samt 
för verkställande direktören. Samt ramarna för den 
ekonomiska rapporteringen, instruktioner och poli-
cies som reglerar uppgifter och befogenheter.

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av 
lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 5 supp-
leanter. Styrelsens sammansättning med ledamöter 
som har olika bakgrund och bred sammanlagd erfa-
renhet gör att styrelsens medlemmar tillsammans 
har den kunskap som krävs för styrelsearbetet in-
kluderande frågeställningar avseende strategi, 
företagsledning och strukturaffärer. Det gör ock-
så att ledningen har god hjälp av styrelsemedlem-
mar individuellt i kontakten med viktiga kunder 
och i frågor som politik, ekonomi, redovisning, 
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finanser, juridik, organisation och marknadsfö-
ring. Ledamöternas ålder, huvudsakliga utbild-
ning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag, 

invalsår samt innehav i HiQ framgår av presenta-
tionen av styrelsen på sidan 54–55.

Oberoende i förhållande till

Bolaget 
Större  

aktieägare Närvaro

Anders Ljungh Ja Ja 7/7

Ken Gerhardsen Ja Ja 7/7

Gunnel Duveblad Ja Ja 7/7

Raimo Lind (från och med årsstämma i april 2013) Ja Ja 3/5

Lars Stugemo Nej Ja 7/7

Johanna Fagrell Köhler Ja Ja 6/7

Erik Hallberg Ja Ja 6/7

Ulrika Hagdahl Ja Ja 6/7

Jukka Norokorpi (till och med årsstämma april 2013) Ja Ja 2/2

Styrelsens arbetsfördelning
Styrelsen har valt att som helhet, med undantag 
för bolagets verkställande direktör, utgöra bola-
gets ersättningskommitté samt revisionskommitté.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ansvarar för att leda sty-
relsens arbete samt för att styrelsen fullgör 
sina åtaganden i enlighet med Aktiebolagslagen 
och styrelsens arbetsordning. Ordförande har ge-
nom fortlöpande kontakter med verkställande di-
rektören följt bolagets utveckling samt säker-
ställt att styrelsen får ta del av den information 
som krävs för att styrelsen skall kunna fullfölja 
sitt åtagande. Styrelsens ordförande skall också 
företräda bolaget i ägarfrågor. Anders Ljungh har 
varit styrelsens ordförande sedan 2003.

Arvodering av styrelsen
Styrelsens arvode bestämdes av årsstämman 2013 att 
uppgå till totalt 1 790 000 kr. Av det totala arvodet 
avser 500 000 kr arvode till styrelsens ordföran-
de samt 215 000 kr arvode till var och en av övriga 
icke anställda ledamöter. Därtill utgår 80.000 kr 
till revisionsutskottets ordförande. Årsstämman be-
slutade att styrelseledamot har rätt att fakturera 
arvode via bolag och att arvode i så fall skall utgå 
med ett belopp som är kostnadsneutralt för bolaget.

Styrelsens arbete under året
Under 2013 har styrelsen hållit 7 möten (2012 hölls 
7 möten), varav ett konstituerande möte i direkt 
anslutning till årsstämman, den 11 april 2013. De 
protokoll som skrivs från dessa möten är besluts-
protokoll och förs av bolagets ekonomichef, tillika 
styrelsens sekreterare. Styrelsens ordinarie möten 
bereds av styrelsens ordförande tillsammans med bo-
lagets verkställande direktör. Inför varje styrel-
semöte erhåller styrelsen ett skriftligt material 
som underlag för de diskussioner och beslut som kom-
mer att tas upp. I samband med vissa styrelsemöten 
deltar någon representant från bolagsledningen för 
att redogöra för frågor inom sina respektive områ-
den. Vid varje ordinarie styrelsemöte ges en uppda-
tering av affärsläget, marknad, konkurrenssituation 

samt finansiell uppföljning. Under året har även 
frågor avseende organisation, kompetensbehov, kon-
junkturutveckling och förvärvsfrågor behandlats. 
Dessutom har styrelsen under året även hållit ett 
heldagsseminarium som behandlade strategifrågor och 
fördjupningar inom vissa marknadsområden. Löpande 
varje månad får styrelsen en VD-rapport. I denna 
rapport behandlas marknad, verksamhet samt finan-
siell utveckling. Dessa rapporter sammanställs av 
verkställande direktören och ekonomichefen. Bola-
gets revisor deltog i det möte som behandlade bok-
slutet. På så sätt har styrelsen och revisorn fått 
tillfälle att diskutera verksamheten, redovisning-
ar och revisionsarbetet. Ersättningsfrågor har be-
handlats i samband med ordinarie styrelsemöten. De 
frågeställningar som behandlats inkluderar villkor 
och incitamentsfrågor för ledande befattningshava-
re samt en utvärdering av verkställande direktörens 
prestation under året samt fastställande av kompen-
sationspaket för verkställande direktören.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet bestod under 2013 av hela sty-
relsen med undantag av bolagets VD. Ordförande 
i revisionsutskottet är Gunnel Duveblad. Revi-
sionsutskottet har samträtt 5 gånger under 2013. 
Revisionsutskottet har även träffat bolagets re-
visorer. Frågeställningar som har behandlats un-
der 2013 innefattar riskanalys, intern finansiell 
rapportering, genomgång av utfallet av den bo-
lagsstämmovalda revisorns granskning av verksam-
heten, impairment testing samt frågor relaterade 
till intern kontroll.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad som 
fastställts i styrelsens arbetsordning, fortlö-
pande sitt arbete genom öppna diskussioner i sty-
relsen samt genom en årlig styrelseutvärdering i 
enkätform. Resultatet av den årliga utvärdering-
en lämnas till valberedningen. Valberedningen har 
även haft ett möte med styrelseledamöter för att 
därigenom kunna ställa frågor till enskilda sty-
relseledamöter om hur styrelsens arbete fungerar.
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Revisorer
Bolagets revisorer, PricewaterhouseCoopers, valdes 
på årsstämman i april 2011. Revisorn valdes för ti-
den till slutet av årsstämman 2015. Nicklas Kullberg 
är ansvarig revisor. Under året har bolagets revi-
sor utöver att revidera bolagets räkenskaper även 
översiktligt granskat delårsrapporten för perioden 
januari – juni 2013. Såsom beskrivits under rubri-
ken ”Styrelsens arbete under året” har även bolagets 
revisor träffat styrelsen vid styrelsemötet som be-
handlade årsbokslutet. För uppgift om ersättning 
till revisorer hänvisas till not 6, på sidan 37.

Intern kontroll avseende den finansiella  
rapporteringen
Den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen bygger på den kontrollmiljö som sty-
relse och bolagsledning fastlagt. Med kontrollmil-
jö avses bland annat de värderingar och den kultur 
som finns inom HiQ men även organisationsstruktur, 
ansvar och befogenheter som definierats och kom-
municerats till alla berörda inom företaget. Där-
till ingår även frågeställningar såsom kompetens 
och erfarenhet hos anställda och en rad styrande 
dokument såsom policys och handböcker.

Kontrollmiljö
Styrelsen i HiQ har en fastlagd arbetsordning som 
fastställs årligen vid det konstituerande styrel-
semötet som ligger till grund för styrelsens arbe-
te och för en effektiv hantering av de risker som 
verksamheten utsätts för. Styrelsen uppdaterar och 
fastställer årligen bland annat styrelsens arbets-
ordning, VD-instruktion, attestordning och place-
ringspolicy. Arbetsordning finns för styrelserna i 
dotterbolag och instruktion för VD finns för varje 
bolag i HiQ-koncernen. Därutöver har HiQ exempel-
vis en mediepolicy, IR-policy, krisplan och en bu-
siness ethics policy. De policys och övriga styr-
dokument som HiQ har, bedöms skapa grunden för god 
intern kontroll. Interna styrinstrument för att 
säkerställa god kvalitet på den finansiella rap-
porteringen utgörs av koncernens ekonomihandbok, 
IR-policy samt den fastlagda attestinstruktionen. 
Styrelsens uppgift är bland annat att fortlöpande 
följa upp efterlevnaden av de övergripande policys 
och övriga styrdokument som finns samt fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och resultat. 
HiQ har en decentraliserad organisationsmodell där 
varje dotterbolag har stor självständighet. I kon-
cernen finns en attestordning som klart reglerar 
vilka befogenheter som finns på varje nivå i or-
ganisationen. I attestordningen regleras exempel-
vis avgivande av fastprisofferter, inköp, investe-
ringar, lönehantering och rabatteringar.

Riskinventering / riskregister
Målsättningen med HiQs riskinventering är att sä-
kerställa att HiQs verksamhet bedrivs i linje med 
den risknivå som styrelse och ledning beslutat. 
Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar för 
att riktlinjer för riskhanteringen finns och att de 

efterlevs. HiQ har genomfört en analys av de ris-
ker som kan påverka riktigheten i den finansiella 
information som bolaget lämnar externt. Därvidlag 
identifierades ett antal resultat- och balansräk-
ningsposter där risken för väsentliga fel är högre 
än för andra poster. Exempel på detta är avräkning 
av intäktsföring av projektåtaganden och fastpris-
projekt där särskild vikt läggs på att säkerställa 
god intern kontroll avseende intäktsavräkning. Ett 
annat exempel är hanteringen av underkonsulter. 
Under året har samtliga dotterbolag genomfört en 
självutvärdering avseende den interna kontrollen. 
Under hösten har även koncerncontrollern genomfört 
en så kallad controller-turné där alla koncernbo-
lag har gåtts igenom med avseende på ekonomiruti-
ner och intern kontroll. Vid controller-turnén har 
även stickprovsundersökning gjorts. Resultaten av 
dessa genomgångar sammanställs och analyseras. Ut-
ifrån denna genomgång fastställs ett handlingspro-
gram för att förbättra den interna kontrollen.

Information och kommunikation
Information om HiQs styrande dokument som policys, 
riktlinjer och rutiner lämnas till berörda perso-
ner. Väsentliga policys och riktlinjer uppdateras 
vid behov, dock minst årligen, och kommuniceras 
till berörda medarbetare. Frågeställningar avse-
ende den finansiella rapporteringen diskuteras 
också i samband med möten där koncernens ekonomi-
personal träffas. För extern kommunikation följer 
HiQ den fastlagda medie- och IR-policyn.

Uppföljning
Inom HiQ framtas månatligen en fullständig re-
sultat- och balansräkning samt utvalda nyckeltal 
på grupp- samt segmentsnivå. Därtill följs olika 
relevanta nyckeltal samt likviditeten upp veck-
ovis. Varje månad sker en konsolidering av hela 
koncernen, där utfall följs upp mot budget. Utö-
ver den rena finansiella uppföljningen sker även 
en uppföljning av den interna kontrollen samt en 
riskinventering. Styrelsen erhåller månadsvis en 
uppdatering av det finansiella utfallet.

Informationsgivning till aktiemarknaden
HiQ ger, i enlighet med de åtaganden som följer av 
att HiQ är ett noterat bolag, aktiemarknaden in-
formation om koncernens finansiella ställning och 
utveckling. Informationen lämnas i form av del-
årsrapporter och årsredovisning som publiceras på 
svenska och engelska. Utöver den rena finansiella 
informationen lämnar HiQ även pressmeddelanden om 
nyheter och händelser samt ger presentationer för 
aktieägare, finansanalytiker och investerare så-
väl i Sverige som utomlands. Den information som 
offentliggörs publiceras även på bolagets hemsida.

Uttalande
Mot bakgrund av processer och struktur i enlighet 
med ovan, har styrelsen inte bedömt det som ända-
målsenligt att etablera en särskild gransknings-
funktion – internrevision.
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RIKTLINJER FÖR BESTÄMMANDE AV LÖN OCH ANNAN ERSÄTT-
NING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA PERSO-
NER I BOLAGETS LEDNING
Vid årsstämma den 11 april 2013 beslutades om föl-
jande principer för ersättningar och anställnings-
villkor till VD och övriga personer i bolagsled-
ningen. Ersättning till verkställande direktören 
och övriga personer i bolagsledningen skall utgö-
ras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pen-
sion samt eventuella övriga sedvanliga förmåner.
Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig 
och ersättningsvillkoren skall premiera framstå-
ende prestationer samt likrikta aktieägarnas och 
individens incitament.

Fast lön
Ersättningen i form av fast lön skall stå i pro-
portion till befattningshavarens erfarenhet, an-
svar och befogenhet.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen skall stå i proportion 
till befattningshavarens ansvar och befogenhet. 
Därtill skall den vara maximerad och baseras på 
uppfyllelse av mål som sammanfaller med aktieä-
garnas långsiktiga intressen. Den rörliga delen 
skall, i förekommande fall, baseras på kvantita-
tiva och kvalitativa mål.

Bolagets totala kostnad för den rörliga delen för 
bolagsledningen skall upp uppgå till maximalt 100 
procent av den fasta lönekostnaden för denna grupp 
beroende på måluppfyllelse. Styrelsen föreslår att 
VD och övriga personer i bolagsledningen i lik-
het med övrig personal, och på samma villkor, äger 
rätt att delta i teckningsoptionsprogram enligt 
det förslag styrelsen föreslår årsstämman samt att 
erhålla eventuell subvention av premien i enlighet 
med samma villkor som övriga anställda inom HiQ.

Pension
HiQ erbjuder sina anställda en premiebaserad pen-
sionsplan med rätt att erhålla pension från 65 års 
ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundan-
de. Pensionsförmåner uppgår till maximalt 35 pro-
cent av den fasta lönen och maximalt till ca 400 
000 kronor per år och anställd. 

Övriga förmåner
Övriga förmåner utgörs för HiQ av sedvanliga för-
måner enligt lokal praxis.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning gäller för verkställande direktö-
ren en ömsesidig uppsägningsperiod om sex måna-
der. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett 
avgångsvederlag motsvarande tio månadslöner. Vid 
uppsägning från verkställande direktörens sida ut-
går lön och övriga förmåner under fyra månader ef-
ter anställningens upphörande under vilken period 

konkurrensförbud gäller. Vid uppsägning av övriga 
personer i bolagsledningen gäller normalt en ömse-
sidig uppsägningstid om tre till sex månader. Frå-
gan om ersättning till bolagsledningen behandlas 
av verkställande direktören. Ersättning till verk-
ställande direktören beslutas av styrelsen. Dessa 
riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till riktlinjer att gälla för 
tiden till nästa årsstämma
Styrelsen föreslår till årsstämman 2014 oföränd-
rade riktlinjer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen för godkännande 
av stämman. 

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST

(kkr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 103.772

Balanserat resultat 248.910

Årets resultat 130.209

Totalt 482.891

Styrelsen och verkställande direktören före-
slår att vinstmedlen disponeras så att 482.891 
kkr överföres i ny räkning. Dessutom föreslås en 
aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt 
inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje 
aktie delas upp i en ordinarie aktie och en in-
lösenaktie. Inlösenaktien föreslås lösas in för 
2,60 kr per aktie, vilket motsvarar en överföring 
om ca 137 Mkr till bolagets aktieägare.

Styrelsens motiverade yttrande till förslaget om vär-
deöverföring genom obligatoriskt inlösenförfarande
Den föreslagna värdeöverföringen till aktieägarna 
reducerar moderbolagets soliditet från 87,9% till 
84,3% och koncernens soliditet från 72,0% till 
67,4%. Soliditeten är betryggande, mot bakgrund 
av att bolagets och koncernens verksamhet fort-
satt bedrivs med lönsamhet.

Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vär-
deöverföringen inte hindrar bolaget, eller övri-
ga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte 
heller att fullgöra erforderliga investeringar. 
Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed för-
svaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 
3 § 2–3 styckena (försiktighetsregeln).

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande 
av moderbolagets styrelse den 7  mars 2014. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.



KAPITEL

 

23

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

(kkr) Not 2013 2012

Nettoomsättning 3, 4, 8 1.305.116 1.380.243

Uppdragsspecifika externa kostnader 8 – 159.986 – 182.463

Personalkostnader 5, 29, 32 – 921.856 – 925.619

Övriga externa kostnader 6, 27 – 73.437 – 78.151

Avskrivningar 11, 12, 27 – 10.935 – 13.337

Rörelseresultat 138.902 180.673

Finansiella intäkter 7 3.968 3.369

Finansiella kostnader 7 – 3.525 – 2.680

Resultat före skatt 139.345 181.362

Inkomstskatt 9 – 32.283 – 44.452

Årets resultat 107.062 136.910

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Valutakursdifferenser 21 10.229 – 9.055

Övrigt totalresultat för perioden 10.229 – 9.055

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 117.291 127.855

Resultat per aktie hänförlig till moderföretagets aktieägare

   Före utspädning 22 2,03 2,60

   Efter utspädning 22 2,03 2,59
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNENS BALANSRÄKNING (kkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 11 36.763 36.873

Immateriella tillgångar 12 330.605 324.833

Andelar i intresseföretag 13 11.331 10.925

Uppskjutna skattefordringar 10 2.539 1.975

Finansiella tillgångar 15 310 310

Summa anläggningstillgångar 381.548 374.916

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 17 253.062 279.213

Aktuella skattefordringar 17.775 12.932

Övriga fordringar 16 4.673 7.124

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 94.985 107.738

Likvida medel 19 207.349 210.011

Summa omsättningstillgångar 577.844 617.018

Summa tillgångar 959.392 991.934

KONCERNENS BALANSRÄKNING (kkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Kapital och reserver som kan hänföras till Moderföre-
tagets aktieägare

Aktiekapital 20 5.275 5.275

Övrigt tillskjutet kapital 322.685 321.684

Reserver 21 – 13.100 – 23.329

Balanserat resultat 376.118 395.660

Summa eget kapital 690.978 699.290

SKULDER

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 24, 27 23.496 23.518

Uppskjutna skatteskulder 10 336 8.900

Summa långfristiga skulder 23.832 32.418

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 24, 27 5.346 5.082

Leverantörsskulder 44.757 56.035

Övriga skulder 25 71.426 73.014

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 123.053 126.095

Summa kortfristiga skulder 244.582 260.226

Summa skulder 268.414 292.644

Summa eget kapital och skulder 959.392 991.934

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 28.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Hänförligt till Moderbolagets ägare

(kkr) Not Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserat 
 resultat

Summa eget  
kapital

Ingående balans 1 januari 2012 5.275 320.407 – 14.274 374.803 686.209

Totalresultat

Årets resultat 136.910 136.910

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser 21 – 9.055 – 9.055

Summa totalresultat – 9.055 136.910 127.855

Transaktioner med ägare

Utgivande av teckningsoptioner 20 1.277 1.277

Inlösen av aktier 23 – 116.053 – 116.053

Summa transaktioner med ägare 1.277 – 116.053 – 114.776

Utgående balans 31 december 2012 5.275 321.684 – 23.329 395.660 699.290

Ingående balans 1 januari 2013 5.275 321.684 – 23.329 395.660 699.290

Totalresultat

Årets resultat 107.062 107.062

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser 21 10.229 10.229

Summa totalresultat 10.229 107.062 117.291

Transaktioner med ägare

Utgivande av teckningsoptioner 20 1.001 1.001

Inlösen av aktier 23 – 126.604 – 126.604

Summa transaktioner med ägare 1.001 – 126.604 – 125.603

Utgående balans 31 december 2013 5.275 322.685 – 13.100 376.118 690.978
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(kkr) Not 2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 139.345 181.362

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 31 10.935 13.337

Betald skatt – 46.352 – 39.918

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 103.928 154.781

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar 44.210 – 19.564

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder – 17.388 11.053

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130.750 146.270

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella tillgångar – 3.173 – 5.142

Investeringar i finansiella tillgångar – – 21

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 3.173 – 5.163

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvid från emission av teckningsoptioner 1.001 1.277

Amortering av lån – 5.396 – 6.606

Inlösen av aktier 23 – 126.604 – 116.053

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 130.999 – 121.382

Årets kassaflöde – 3.422 19.725

Likvida medel vid årets ingång 210.011 190.478

Valutakursförändringar i likvida medel 760 – 192

Likvida medel vid årets utgång 19 207.349 210.011
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (kkr) Not 2013 2012

Nettoomsättning 3, 32 28.346 31.554

Uppdragsspecifika externa kostnader 32 – 1.491 – 2.111

Övriga externa kostnader 6 – 16.903 – 17.250

Personalkostnader 5, 29, 32 – 20.226 – 23.494

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 11 – 608 – 563

Rörelseresultat – 10.882 – 11.864

Resultat från andelar i koncernföretag 7 138.773 133.141

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 2.375 12.649

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 7 – 3.011 – 355

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 127.255 133.571

Bokslutsdispositioner 33 25.000 – 25.000

Skatt som belastar årets resultat 9 – 22.046 – 19.711

Årets resultat 130.209 88.860

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (kkr)

Årets resultat 130.209 88.860

Periodens totalresultat 130.209 88.860
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (kkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar:

   Inventarier 11 503 276

   Förbättringsåtgärder på annans fastighet 11 1.272 1.764

Uppskjutna skattefordringar 10 196 115

Finansiella anläggningstillgångar:

   Aktier i dotterföretag 30 406.222 406.222

Summa anläggningstillgångar 408.193 408.377

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 244 3.296

Aktuella skattefordringar 6.881 9.223

Fordringar på koncernföretag 14 13.388 40.912

Övriga fordringar 16 1.652 1.336

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4.024 5.677

Summa omsättningstillgångar 26.189 60.444

Kassa och bank 168.218 143.033

Summa tillgångar 602.600 611.854

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (52.751.523 aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr) 5.275 5.275

Reservfond 41.419 41.419

Summa bundet eget kapital 46.695 46.695

Fritt eget kapital

Överkursfond 103.772 102.771

Balanserat resultat 248.910 286.654

Årets resultat 23 130.209 88.860

Summa fritt eget kapital 482.891 478.285

Summa eget kapital 529.586 524.980

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder — 25.000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 727 4.898

Skulder till koncernföretag 61.404 43.456

Övriga skulder 25 1.506 1.060

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 9.377 12.460

Summa kortfristiga skulder 73.014 61.874

Summa eget kapital och skulder 602.600 611.854

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 28 25.578 24.322
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MODERBOLAGETS EGET KAPITALRÄKNING

2013 2012

Eget kapital Aktier Röster Aktier Röster

Antal aktier och röster 52.751.523 52.751.523 52.751.523 52.751.523

Moderbolaget 2012 (kkr) Not Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat re-

sultat

Ingående balans 1 januari 2012 5.275 41.419 101.494 402.708

Totalresultat

Årets resultat 88.860

Summa totalresultat 88.860

Transaktioner med ägare

Inlösen av aktier 23 – 116.053

Optionspremier 20 1.277

Summa transaktioner med ägare 1.277 – 116.053

Utgående balans 31 december 2012 5.275 41.419 102.771 375.515

Moderbolaget 2013 (kkr) Not Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat  

resultat

Ingående balans 1 januari 2013 5.275 41.419 102.771 375.515

Totalresultat

Årets resultat 130.209

Summa totalresultat 130.209

Transaktioner med ägare

Inlösen av aktier 23 – 126.604

Optionspremier 20 1.001

Summa transaktioner med ägare 1.001 – 126.604

Utgående balans 31 december 2013 5.275 41.419 103.772 379.120
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys (kkr) Not 2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 127.255 133.571

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 31 – 16.392 6.151

Betald skatt – 19.704 – 25.234

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 91.159 114.488

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 57.831 – 29.781

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 11.140 7.454

Kassaflöde från den löpande verksamheten 160.130 92.161

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 342 —

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – 9.000 – 14.460

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 9.342 – 14.460

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvid från optionspremier 1.001 1.277

Inlåning från dotterbolag — 66.578

Inlösen av aktier / Utdelning till moderbolagets aktieägare 23 – 126.604 – 116.053

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 125.603 – 48.198

Årets kassaflöde 25.185 29.503

Likvida medel vid årets början 143.033 113.531

Likvida medel vid årets utgång 31 168.218 143.033
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NOTER

1. ALLMÄN INFORMATION
HiQ International AB (”Bolaget”) och dess dotter-
bolag (tillsammans ”HiQ” eller ”Koncernen”) är ett 
IT- och managementkonsultföretag med verksamhet 
i Norden och Ryssland. Bolaget är ett aktiebolag 
registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. 
Adressen till Bolagets huvudkontor är Box 7421, 103 
91 Stockholm, Sverige. Bolaget är noterat på NASDAQ 
OMX Stockholm MidCap. Dessa koncernräkenskaper har 
godkänts av Bolagets styrelse den 7 mars 2014. Ba-
lans- och resultaträkningarna kommer att föreläg-
gas årsstämma den 31 mars 2014 för fastställande.

2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tilläm-
pats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent 
för alla presenterade år, om inte annat anges.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för HiQ International-kon-
cernen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner och International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdesme-
toden förutom vad beträffar omvärderingar av finan-
siella tillgångar som kan säljas samt finansiella 
tillgångar och skulder (inklusive derivatinstru-
ment) värderade till verkligt värde via resulta-
träkningen. Upprättandet av finansiella rapporter 
i enlighet med IFRS kräver att vissa väsentliga 
antaganden används. Det kräver även att företags-
ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpning-
en av företagets redovisningsprinciper. De områden 
som innehåller ett större mått av bedömningar eller 
komplexitet samt områden inom vilka bedömningar och 
antaganden är av signifikant betydelse för upprät-
tandet av de finansiella rapporterna återfinns i 
not 34 (Väsentliga antaganden och bedömningar).

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM TILLÄMPAS  
AV KONCERNEN
I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” har 
införts ändringar avseende övrigt totalresultat. 
Den mest väsentliga förändringen i den ändrade 
IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i ”öv-
rigt totalresultat” ska presenteras fördelat på 
två grupper. Fördelningen baseras på om posterna 
kan komma att omklassificeras till resultaträk-
ningen (omklassificeringsjusteringar) eller ej. 
Ändringen behandlar inte frågan om vilka poster 
som ska ingå i ”övrigt totalresultat”. Ingen av de 
övriga IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första 
gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2013 har haft någon väsentlig 
inverkan på koncernen. 

IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde” syftar 
till att värderingar till verkligt värde ska bli 

mer konsekventa och mindre komplex. Standarden 
ger vägledning till verkligt värdevärderingar för 
alla slag av tillgångar och skulder, finansiella 
som icke-finansiella. Kraven utökar inte tillämp-
ningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas 
men tillhandahåller vägledning kring hur det ska 
tillämpas där andra IFRS redan kräver eller till-
låter värdering till verkligt värde.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE HAR 
TILLÄMPATS AV KONCERNEN
Följande Standarder, ändringar och tolkningar är 
obligatoriska för koncernens redovisning för rä-
kenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller 
senare, men har inte tillämpats i förtid. Ingen 
av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernens finansiella rapporter med undantag för 
de som följer nedan: 
• IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan ex-
isterande principer då den identifierar kontroll 
som den avgörande faktorn för att fastställa om 
ett företag ska inkluderas i koncernredovis-
ningen. Standarden ger ytterligare vägledning 
för att bistå vid fastställandet av kontroll när 
detta är svårt att bedöma. Koncernen avser att 
tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar 
1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den 
fulla effekten på de finansiella rapporterna.

• IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra före-
tag” omfattar upplysningskrav för dotterföre-
tag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och 
ej konsoliderade strukturerade företag. Koncer-
nen avser att tillämpa IFRS 12 för det räken-
skapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu 
inte utvärderat den fulla effekten på de finan-
siella rapporterna. 

Ingen av de andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som 
ännu inte trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernen.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter avser det verkliga värdet av försälj-
ningen av tjänster och produkter. Försäljningen 
redovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter 
redovisas på följande sätt:

Försäljning av tjänster på löpande räkning
Koncernen säljer IT- och managementkonsulttjäns-
ter till sina kunder. Försäljningen av tjänster 
intäktsförs i den period när tjänsten är utförd. 
Intjänade men ännu ej fakturerade arbeten per ba-
lansdagen redovisas som upplupna intäkter.

Försäljning av tjänster till fast pris
Vid försäljning av konsulttjänster till fast pris 
redovisas inkomsten och de utgifter som är hänför-
liga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i 
förhållande till uppdragets färdigställandegrad på 
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett upp-
drags färdigställandegrad bestäms genom att ned-
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lagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade 
totala utgifter. I de fall utfallet av ett tjänst-
euppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning 
som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som 
sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En 
befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående 
som en kostnad. Andelen uppdrag utförda till fast 
pris utgör en begränsad del av koncernens omsätt-
ning. Under 2013 uppgick andelen fastprisprojekt 
till 1,6% (0,8%) av den totala nettoomsättningen.

Försäljning av produkter
Försäljning av produkter intäktsförs när intäk-
tens belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, 
kunden har accepterat produkten samt betalning av 
den relaterade kundfordran är sannolikt säker-
ställd. Försäljning av produkter utgörs oftast av 
datorer, licenser mm, som ingår som en del av ett 
tjänstebaserat uppdrag.

Licensintäkter
Intäkter från licensförsäljning periodiseras i 
enlighet med den aktuella överenskommelsens eko-
nomiska innebörd.

Ränteintäkter och utdelningsintäkter
Ränteintäkter intäktredovisas med tillämpning av 
effektivräntemodellen. Utdelningsintäkter redovisas 
när rätten att erhålla betalning har fastställts.

KONCERNREDOVISNING
Dotterbolag
Dotterbolag är alla enheter där Koncernen kan utö-
va det bestämmande inflytande som vanligen följer 
med ett ägande på mer än 50% av rösterna. Exis-
tensen och effekterna av eventuella potentiella 
rösträtter som kan utnyttjas eller kan komma att 
utnyttjas är beaktade vid bestämmandet av Bolagets 
inflytande över en enhet. Dotterbolag ingår i kon-
cernen från den tidpunkt då det bestämmande infly-
tandet övergår. Vid försäljning ingår dotterbolag 
fram till dess att kontrollen över enheten upphör. 
Förvärvsmetoden är den redovisningsmetod som an-
vänds vid konsolideringen av dotterbolag. Kostna-
den för ett förvärv bestäms utifrån verkligt värde 
på de tillgångar som lämnats som ersättning, ut-
givna värdepapper och skulder (existerande och be-
farade) vid förvärvstidpunkten. Utgifter i samband 
med förvärv redovisas som kostnad. Identifierbara 
tillgångar och skulder samt eventualförpliktelser 
värderas vid förvärvstidpunkten till verkligt vär-
de oavsett förekomsten av eventuella minoritetsan-
delar. En positiv skillnad mellan kostnaden för 
förvärvet och verkligt värde på Koncernens andel 
av de förvärvade nettotillgångarna redovisas som 
goodwill. För det fall kostnaden för förvärvet un-
derstiger verkligt värde på Koncernens andel av de 
förvärvade nettotillgångarna redovisas skillnaden 
direkt i resultaträkningen. Koncerninterna trans-
aktioner och balansposter samt orealiserade vin-
ster på transaktioner mellan koncernföretag elimi-

neras. Även orealiserade förluster elimineras, om 
inte transaktionen utgör ett bevis på att ett ned-
skrivningsbehov föreligger för den överlåtna till-
gången. Redovisningsprinciperna för dotterbolag 
har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av Koncernens principer.

Intressebolag
Intressebolag är alla bolag över vilka Koncernen kan 
utöva ett betydande inflytande men inte kan kont-
rollera. Detta följer normalt sett av en ägarandel 
som motsvarar mellan 20% och 50% av rösterna i bo-
laget. Investeringar i intressebolag redovisas en-
ligt kapitalandelsmetoden. Koncernens investering-
ar i intressebolag inkluderar eventuell goodwill 
(minskat med eventuella ackumulerade nedskrivning-
ar) identifierade vid förvärvet. Koncernens andel 
av intressebolagets vinster eller förluster ingår i  
Koncernens resultaträkning och Koncernens andel i 
förändringar i reserver efter förvärvet redovisas i  
övrigt totalresultat. De ackumulerade förändringarna  
till följd av vinster och förluster justerar värdet 
på Koncernens investering. För det fall Koncernens 
andel av intressebolagets förluster uppgår till, el-
ler överstiger, intresset i intressebolaget, inklu-
derande osäkra fordringar, bokförs inte några ytter-
ligare förluster. Detta förutom i de fall Koncernen 
har påtagit sig förpliktelser eller utfört betalning-
ar på uppdrag av intressebolaget. Orealiserade vin-
ster och förluster på transaktioner mellan Koncernen  
och intressebolaget elimineras i samma utsträckning 
som Koncernens andel i intressebolaget. Orealiserade 
förluster elimineras också förutom i de fall trans-
aktionen ger bevis på att den överförda tillgång-
en innebär en nedskrivning. De redovisningsprinci-
per som används av intressebolagen justeras för att 
överensstämma med de som används inom Koncernen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulera-
de av- och nedskrivningar. Anskaffningskostnaden 
inkluderar kostnader direkt relaterade till för-
värvet av tillgången. Eventuella tilläggsinves-
teringar inkluderas i tillgångens bokförda värde 
eller balanseras såsom en separat tillgång endast 
i de fall när det är troligt att de framtida eko-
nomiska fördelar som är förknippade med tillgång-
en kommer Koncernen tillgodo och kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla övriga investeringar, 
såsom reparationer och underhåll, kostnadsförs i 
den period de uppkommer. Avskrivningar sker lin-
järt och baseras på skillnaden mellan tillgångar-
nas anskaffningsvärde och deras eventuella res-
tvärden över deras beräknade nyttjandeperiod. 

Bolaget använder följande avskrivningssatser:

Förbättringsåtgärd på  
annans fastighet

17%–20%

Inventarier 20%

Leasade inventarier 17%
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Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod be-
döms årligen och justeras vid behov. En tillgång 
skrivs omedelbart ned till återvinningsvärdet när 
tillgångens bokförda värde överstiger återvin-
ningsvärdet. Realisationsvinster och förluster 
bestäms genom en jämförelse mellan försäljnings-
priset och det bokförda värdet. Realisationsvinster 
och förluster redovisas via resultaträkningen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill representerar mellanskillnaden mel-
lan kostnaden för ett förvärv och verkligt vär-
de av den förvärvade andelen av dotterbolagets/
intressebolagets identifierbara nettotillgångar 
vid förvärvstidpunkten. Goodwill uppkommen vid 
förvärv av dotterbolag inkluderas i immateriella 
tillgångar. Goodwill vid förvärv av intressebo-
lag inkluderas i investeringar i intressebolag. 
Goodwill nedskrivningsprövas årligen och värderas 
till anskaffningskostnad minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. Eventuell nedskrivning redovisas 
omedelbart som en kostnad och återförs inte. Re-
alisationsvinster och förluster vid försäljning-
en av enheter inkluderar det bokförda värdet av 
goodwill hänförlig till den sålda enheten. Ned-
skrivningsprövning av goodwill sker på de kassa-
genererade enheter dit goodwill har allokerats.

Förvärvade kundrelationer
Förvärvade kundrelationer som förvärvas av Kon-
cernen redovisas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Avskrivningstiden för förvärvade kundrelationer 
uppgår till 5 år.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar 
i följande kategorier; lånefordringar och kundford-
ringar samt finansiella tillgångar som kan säljas.

A) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som inte är derivat, som har fastställ-
da eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster med för-
fallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Koncer-
nens lånefordringar och kundfordringar utgörs av 
Kundfordringar och övriga fordringar samt Likvida 
medel i balansräkningen. Lånefordringar och kund-
fordringar redovisas till upplupet anskaffnings-
värde med tillämpning av effektivräntemetoden.

B) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgång-
ar som inte är derivat och där tillgångarna iden-
tifierats som att de kan säljas eller inte har 
klassificerats i någon av övriga kategorier. De 
ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte 
har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 må-

nader efter balansdagen. Köp och försäljningar av 
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen 
– det datum då Koncernen förbinder sig att köpa 
eller sälja tillgången. Finansiella instrument 
redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhål-
la kassaflöden från instrumentet har löpt ut el-
ler överförts och Koncernen har överfört i stort 
sett alla risker och förmåner som är förknippa-
de med äganderätten. Finansiella tillgångar som 
kan säljas redovisas efter anskaffningstidpunkten 
till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde 
för värdepapper i utländsk valuta, vilka klassi-
ficerats som finansiella tillgångar som kan säl-
jas, fördelas mellan omräkningsdifferenser som 
beror på förändringar av värdepapprets upplupna 
anskaffningsvärde och andra förändringar av värde-
papprets redovisade värde. Omräkningsdifferenser 
på monetära värdepapper redovisas i resultaträk-
ningen, medan omräkningsdifferenser på icke-mone-
tära värdepapper redovisas i övrigt totalresul-
tat. Förändringar i verkligt värde för monetära 
och icke-monetära värdepapper klassificerade som 
finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i 
eget kapital. När värdepapper, som klassificerats 
som finansiella tillgångar som kan säljas, säljs 
eller skrivs ner, förs ackumulerade justeringar av 
verkligt värde från eget kapital till resultaträk-
ningen som vinster och förluster från finansiella 
instrument. Ränta på värdepapper som kan säljas 
som beräknats med effektivräntemetoden redovisas 
i resultaträkningen som en del av övriga intäk-
ter. Utdelning på aktieinstrument som kan säljas 
redovisas i resultaträkningen som en del av övriga 
intäkter när Koncernens rätt att erhålla betal-
ning har fastställts. Koncernen bedömer per var-
je balansdag om det finns objektiva bevis för att 
nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell 
tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. 
När det gäller aktier som klassificerats som till-
gångar som kan säljas, beaktas en betydande eller 
utdragen nedgång i verkligt värde för en aktie till 
en nivå som ligger under dess anskaffningsvärde, 
som ett objektivt bevis på att nedskrivningsbehov 
föreligger. Om sådant bevis föreligger för finan-
siella tillgångar som kan säljas, tas den ackumu-
lerade förlusten – beräknad som skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde, 
med avdrag för eventuella tidigare nedskrivning-
ar som redovisats i resultaträkningen – bort från 
eget kapital och redovisas i resultaträkningen. 
Nedskrivningar av egetkapitalinstrument, vilka 
redovisats i resultaträkningen, återförs inte över 
resultaträkningen. Koncernen har för närvarande 
inga väsentliga innehav i värderingskategorin fi-
nansiella tillgångar som kan säljas.

LEASING
När leasingavtal av maskiner och inventarier inne-
bär att koncernen, som leasetagare, i allt väsent-
ligt åtnjuter de ekonomiska fördelar och bär de 
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ekonomiska riskerna som är hänförliga till ett 
ägande av leasingobjektet klassificeras avtalet 
som ett finansiellt leasingkontrakt. Vid ingång-
en av ett finansiellt leasingkontrakt balanseras 
såsom anläggningstillgång det lägsta av verkligt 
värdet av den leasade tillgången och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna. Varje leasingbetalning för-
delas mellan skuld och finansiella kostnader på så 
sätt att räntesatsen blir konstant på den utestå-
ende förpliktelsen. Den förknippade leasingskul-
den, efter räntor, redovisas såsom övriga lång- och 
kortfristiga skulder. Räntekomponenten av finan-
sieringskostnaden belastar resultaträkningen över 
leasingperioden på så sätt att räntesatsen, vid 
varje tidpunkt, är konstant för den kvarvarande 
skulden. Den leasade tillgången skrivs av till res-
tvärdet på den kortaste av tillgångens nyttjande-
period och leasingkontraktets längd. Leasingavtal 
i vilka leasegivaren behåller en signifikant del av 
de förmåner och risker som ett ägande av leasingob-
jektet innebär, klassificeras såsom operationella. 
Utgifter för operationella leasingavtal belastar 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

INKOMSTSKATT
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt 
samt förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten 
inkomstskatt redovisas enligt balansräkningsmeto-
den, till nominella belopp. Uppskjuten skatt be-
räknas på alla temporära skillnader som uppkom-
mer mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. För det fall en uppskju-
ten skatt uppkommer vid det initiala upptagandet 
av en tillgång eller skuld, i andra sammanhang än 
vid ett förvärv, som vid detta tillfälle inte på-
verkar bokfört eller skattemässigt resultat eller 
temporära skillnader till följd av redovisning av 
goodwill tas ingen hänsyn till sådan uppskjuten 
skatt. Uppskjuten skatt bestäms utifrån de skat-
tesatser och skattelagar som råder vid balansda-
gen och förväntas vara gällande vid tidpunkten när 
den uppskjutna skattefordran realiseras eller när 
den uppskjutna skatteskulden förväntas regleras. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsav-
drag eller andra framtida skattemässiga avdrag re-
dovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Uppskjuten skatteskuld avseende tem-
porära skillnader som hänför sig till investering-
ar i dotterbolag och intresseföretag, redovisas 
inte i koncernredovisningen i de fall då Bolaget 
kan styra tidpunkten för återföring av de temporä-
ra skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att 
en återföring sker inom överskådlig framtid. Upp-
skjutna skattefordringar och skatteskulder kvit-
tas när det finns en legal kvittningsrätt för ak-
tuella skattefordringar och skatteskulder och när 
uppskjutna skatter gäller samma skattemyndighet.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för omstruktureringar och legala 
tvister mm sker när; Koncernen har en legal el-
ler informell förpliktelse till följd av tidiga-
re händelser; det är mer sannolikt än osannolikt 
att ett resursutflöde kommer att krävas för att 
lösa åtagandet; att avsättningsbeloppet kan fast-
ställas med god tillförlitlighet. I de fall det 
finns ett antal likartade åtaganden, till exempel 
vid garantiåtaganden fastställs sannolikheten för 
resursutflöde för gruppen av åtaganden såsom en 
helhet. En avsättning sker även för de fall att 
sannolikheten för ett resursutflöde för vart och 
ett av åtagandena inom samma klass är små. Avsätt-
ningarna värderas till nuvärdet av det belopp som 
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. 
Den ökning av avsättningen som beror på att tid 
förflyter redovisas som räntekostnad.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Funktionell valuta och presentationsvaluta
Poster inkluderade i de finansiella rapporterna 
för varje bolag som ingår i Koncernen mäts i den 
valuta som används i den primära ekonomiska omgiv-
ning i vilken enheten verkar (funktionell valuta). 
Koncernräkenskaperna presenteras i svenska kro-
nor, vilken är Moderbolagets funktionella valuta 
samt presentationsvaluta. De valutakurser som an-
vänts vid omräkningen av utländska koncernföretag 
på balansdagen uppgår till EUR/SEK 8,94 (8,62), 
DKK/SEK 1,20 (1,16) samt RUB/SEK 0,20 (0,21).

Transaktioner och balansposter
Transaktioner genomförda i utländsk valuta omräk-
nas till den funktionella valutan enligt de va-
lutakurser som råder vid transaktionstidpunkten. 
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer 
vid regleringen av dessa transaktioner samt från 
omräkningen av monetära tillgångar och skulder 
till valutakurserna vid årets slut resultatavräk-
nas via resultaträkningen.

Koncernföretag
Resultatet och den finansiella positionen för alla 
bolag inom koncernen (ingen av koncernens bolag 
har en funktionell valuta tillhörande en ekonomi 
med hyperinflation) som har en funktionell valuta 
som skiljer sig från presentationsvalutan omräknas 
till presentationsvalutan enligt följande:

A) Tillgångar och skulder enligt balansräkning-
en omräknas till presentationsvalutan enligt väx-
lingskursen på balansdagen.

B) Intäkter och kostnader enligt resultaträkning-
en omräknas enligt genomsnittskurser. 

C) Vid konsolideringen av koncernen bokförs om-
räkningsdifferenser som uppstår vid omräkningen 
av nettoinvesteringar i utländska enheter samt 
lån som en separat komponent i övrigt totalresul-
tat. När en utländsk enhet säljs redovisas sådana 
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omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en 
del av realisationsresultatet. Goodwill och om-
värderingsjusteringar hänförliga till förvärv av 
utländska enheter behandlas som tillgångar och 
skulder i utländsk valuta och omräknas till ba-
lansdagens kurs.

AKTIEUTDELNING
Aktieutdelning till Bolagets aktieägare redovisas 
inte som skuld före dess att beslut om aktieutdel-
ning fattats av bolagsstämma.

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar upptas initialt till verkligt värde. 
Därefter upptas de till upplupet anskaffningsvärde 
med reservering för värdeminskning. För kortfristi-
ga kundfordringar sker ingen diskontering enligt 
effektivräntemetoden eftersom skillnaderna är för-
sumbara. En reservering för värdeminskning av kund-
fordringar görs när det finns objektiva bevis för att 
Koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp 
som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga 
villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäl-
denären, sannolikhet för att gäldenären kommer att 
gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion 
och uteblivna eller försenade betalningar (förfall-
na sedan 30 dagar) betraktas som indikationer på att 
ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan före-
ligga. Avsättningens storlek uppgår till skillnaden 
mellan tillgångens bokförda värde och nuvärdet av 
de förväntade framtida kassaflödena. Nedskrivning-
en resultatförs omedelbart. Tillgångens redovisade 
värde minskas genom användning av ett värdeminsk-
ningskonto och förlusten redovisas i resultaträk-
ningen i posten övriga externa kostnader. När en 
kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot 
värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvin-
ning av belopp som tidigare har skrivits bort kredi-
teras övriga externa kostnader i resultaträkningen.

DEFINITION AV LIKVIDA MEDEL
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och 
banktillgodohavanden även kortfristiga finansiella 
placeringar som kan omsättas inom tre månader.

AKTIEKAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Kost-
nader direkt hänförliga till emissioner av aktier 
eller optioner redovisas i eget kapital som en av-
dragspost från emissionslikviden.

LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivränte metoden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
A) Pensioner
Inom HiQ-koncernen förekommer ett antal olika 
pensionsplaner. Dessa är avgiftsbaserade pen-
sionsplaner där HiQ betalar en fastställd pre-
mie till ett pensionsinstitut. HiQ har därefter 

ingen legal eller annan förpliktelse att betala 
ytterligare premier för det fall pensionsinsti-
tutet inte har tillräckliga medel att utbetala 
pensioner till de försäkrade. Betalningar enligt 
avgiftsbaserade pensionsplaner kostnadsförs som 
personalkostnader under den period som de beta-
las. Förutbetalda premier bokförs som en tillgång 
för det fall att dessa förutbetalda premier inne-
bär en reduktion i framtida premiebetalningar.

B) Ersättningar vid uppsägningar
Ersättningar vid uppsägning betalas när en an-
ställning avslutas genom en överenskommelse med 
den anställde om att anställningen skall avslutas. 
Koncernen redovisar kostnader för uppsägningsför-
måner i de fall när Koncernen har lanserat en plan 
att avsluta anställningen för nuvarande anställda 
och saknar möjlighet att återta planen eller i de 
fall när Koncernen är bunden vid en överenskommel-
se med en anställde om att anställningen skall av-
slutas. Betalningar som skall ske efter 12 månader 
från balansdagen nuvärdesberäknas.

C) Bonus- och vinstdelningsprogram
För det fall bonus- och vinstdelningsprogram fö-
rekommer redovisas kostnader för sådana program 
i den takt som Koncernen får en förpliktelse att 
betala sådana förmåner.

VERKLIGT VÄRDE
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivning-
ar, för kundfordringar och leverantörsskulder 
förutsätts motsvara deras verkliga värden, efter-
som dessa poster är kortfristiga till sin natur. 
Verkligt värde på finansiella skulder beräknas, 
för upplysningssyfte, genom att diskontera det 
framtida kontrakterade kassaflödet till den aktu-
ella marknadsränta som är tillgänglig för liknan-
de finansiella instrument.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning en-
ligt ÅRL och Rådet för Finansiell Rapportering. 
Redovisning för juridisk person. RFR 2 innebär 
att moderbolaget i årsredovisningen för den ju-
ridiska personen skall tillämpa samtliga av EU 
godkända IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och 
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undan-
tag och tillägg som skall göras från IFRS. Skill-
naderna mellan koncernens och moderbolagets redo-
visningsprinciper framgår nedan.

De nedan angivna redovisningsprinciperna för mo-
derbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderbolagets finan-
siella rapporter.

Utdelningar
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla 
betalning bedöms som säker.
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Finansiella instrument
I moderbolaget värderas finansiella anläggnings-
tillgångar till anskaffningsvärde minus eventu-
ell nedskrivning och finansiella omsättningstill-
gångar enligt lägsta värdets princip.

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget 
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar på samma sätt som för koncernen men 
med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal 
enligt reglerna för operationell leasing.

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver in-
klusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovis-
ningen delas däremot obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag
Koncernbidrag lämnade från moderbolag till dot-
terföretag redovisas som en ökning av andelar i 
dotterföretag.

3. INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Koncernen Moderbolaget

Nettoomsättning (kkr) 2013 2012 2013 2012

Konsulttjänster 1.283.356 1.354.512 0 0

Vidarefakturerade utlägg 9.717 8.846 880 1.148

Övrigt 12.043 16.885 27.466 30.406

Summa 1.305.116 1.380.243 28.346 31.554

Under 2013 finns en kund med en omsättningsandel över 10%. Denna kund stod för 12% av nettoomsättningen. 

4. SEGMENTSREDOVISNING
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmen-
ten baserat på den information som behandlas av 
den högste verkställande beslutsfattaren, dvs 
koncernledningen. Verksamheten bedöms från ett 
geografiskt perspektiv med en indelning baserat 
på var verksamheten finns, dvs Sverige, Öresund 
och Finland. De båda segmenten Sverige och Öre-
sund samredovisas. Vad gäller den ryska verksam-
heten kan denna anses utgöra en integrerad del av 
den svenska och ingår därför i segmentet Sveri-
ge. De rörelsesegment för vilka information skall 

lämnas, erhåller sina intäkter främst från för-
säljning av konsulttjänster. Rörelsesegmentens 
resultat bedöms på rörelseresultatnivå där moder-
bolagskostnader, i den utsträckning de går att 
fördela, belastar respektive rörelsesegments re-
sultat. Finansiella intäkter och kostnader förde-
las inte ut på segmenten. Försäljning mellan rö-
relsesegmenten sker till marknadsmässiga villkor. 
Den högste verkställande beslutsfattaren följer 
inte upp finansiella poster eller skattekostnad 
per segment utan bara på hela koncernen. 

 
Finland Sverige & Öresund Kc-gemen Elim. Totalt

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Intäkter från  
externa kunder 217.540 242.386 1.087.576 1.137.857 0 0 1.305.116 1.380.243

Intäkter från andra 
segment 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa intäkter 217.540 242.386 1.087.576 1.137.857 0 0 1.305.116 1.380.243

Rörelseresultat 30.911 48.065 120.329 151.656 – 12.338 – 19.048 138.902 180.673
Rörelsemarginal 14,2% 19,8% 11,1% 13,3% 10,6% 13,1%
Avskrivningar 2.935 3.977 8.000 9.360 — — 10.935 13.337
Inköp av anlägg-
ningstillgångar 984 1.284 2.239 4.045 13.504 11.930 16.727 17.259

Totalt rörelseresultat enligt tabell ovan överensstämmer med koncernens rörelseresultat.

Avstämning mot resultat före skatt ser ut enligt nedan
Rörelseresultat 138.902 180.673
Finansiella poster 443 689
Resultat före skatt 139.345 181.362

Tillgångar 309.126 304.190 570.855 552.141 79.411 135.603 959.392 991.934
Varav innehav i  
intresseföretag 11.331 10.925
Resultatandel i  
intresseföretag 0 0 — — — — 0 0

Ofördelade tillgångar om 79.411 (135.603) kkr består av tillgångar, inkluderande likvida medel, i moderbolaget.
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5. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2013 2012

Medelantalet anställda har varit: Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

MODERBOLAGET

Stockholms kommun 8 3 5 7 2 5

DOTTERFÖRETAGEN

Sverige 952 215 737 929 197 732

Danmark 1 0 1 10 2 8

Finland 211 45 166 223 45 178

Ryssland 30 5 25 31 6 25

Totalt i koncernen 1.202 268 934 1.200 252 948

2013 2012

Koncernen (inkl dotterbolag)

Totalt  
antal på  

balansdagen
Andel  
män 

Andel  
kvinnor 

Totalt  
antal på  

balansdagen
Andel  
män

Andel 
kvinnor

Styrelseledamöter 14 79% 21% 15 80% 20%

Verkställande direktör och andra  
ledande befattningshavare 12 92% 8% 12 92% 8%

2013 2012

Moderbolaget

Totalt  
antal på  

balansdagen
Andel  
män 

Andel  
kvinnor 

Totalt  
antal på 

balansdagen
Andel  
män

Andel  
kvinnor

Styrelseledamöter 8 62% 38% 8 62% 38%

Verkställande direktör och andra

ledande befattningshavare 5 100% 0% 6 83% 17%

2013 2012

Löner och andra ersättningar (kkr) Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

Styrelse och verkställande direktör 19.306 7.146 20.833 8.186

Övriga anställda 604.633 5.501 603.481 7.444

Bonusavsättning (optionsprogram) 191 191 – 1.550 – 1.550

Totala löner och ersättningar 624.130 12.838 622.764 14.080

Sociala avgifter enligt lag och avtal 181.827 4.556 179.554 5.333

Reservering sociala avgifter bonusavsättning 60 60 – 232 – 371

Pensionskostnader

 Styrelse och verkställande direktör 3.386 446 3.001 440

 Övriga anställda 83.532 1.047 81.337 1.222

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och  
sociala avgifter 

892.935 18.947 886.424 20.704

Det har under 2013 utgått löner, ersättningar, 
pensionskostnader och sociala avgifter avseen-
de koncernbolag i Sverige med 745.253 (733.466) 
kkr, Danmark med 2.508 (9.360) kkr, i Finland med 
136.022 (135.700) kkr samt i Ryssland med 9.151 

(7.899) kkr. Den rörliga delen av lön och ersätt-
ningar till styrelse och VD är 4.375 (5.684) kkr 
i koncernen och 3.000 (4.000) kkr i moderbolaget. 
För vidare upplysningar avseende förmåner till 
ledande befattningshavare se not 29.

6. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER
2013 2012

(kkr) Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdraget 916 210 1.048 210

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 238 212 106 75

Skatterådgivning 137 128 0 0

Övriga tjänster 0 0 0 0

Summa 1.291 550 1.154 285
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7. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernen 2013 2012

Ränteintäkter 1.684 2.504

Utdelning 10 0

Valutakursförändringar 2.274 865

Finansiella intäkter 3.968 3.369

Koncernen 2013 2012

Räntekostnader -803 – 1.598

Valutakursförändringar -2.722 –1.082

Finansiella kostnader -3.525 – 2.680

Finansnetto 443 689

Moderbolaget 2013 2012

RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Nedskrivning av aktier i dotterföretag -9.000 – 9.088

Utdelning på aktier i dotterföretag 52.273 27.729

Erhållna koncernbidrag 95.500 114.500

Summa 138.773 133.141

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Valutakursförändring 1.431 406

Ränteintäkter från annat koncernföretag 179 10.741

Ränteintäkter, övriga 765 1.502

Summa 2.375 12.649

Av beloppet Ränteintäkter från annat koncernbolag under 2012 ingår 5 508 kSEK som är ej skattepliktig ränteintäkt då 

den avser förvärvad upplupen ränta på kapitallån i samband med förvärvet av Frends Technology 2010.

ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Valutakursförändring -2.710 -

Räntekostnader till annat koncernföretag -298 -355

Räntekostnader, övriga -3 -

Summa -3.011 -355

8. VALUTAKURSDIFFERENSER

Koncernen (kkr) 2013 2012
Nettoomsättning 412 278
Uppdragsspecifika externa kostnader -415 – 803
Summa -3 – 525

9. SKATTER

Koncernen (kkr) 2013 2012

AKTUELL SKATT

Periodens skattekostnad 41.282 38.380

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0 0

UPPSKJUTEN SKATTEKOSTNAD/SKATTEINTÄKT

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader – 8.564 7.947

Underskottsavdrag – 435 –1.875

Total redovisad skattekostnad i koncernen 32.283 44.452

Moderbolaget (kkr) 2013 2012

AKTUELL SKATT

Periodens skattekostnad 24.107 22.210

Uppskjuten skatt lämnade koncernbidrag och temporära skillnader - 2.061 –2.499

Total redovisad skattekostnad i moderbolaget 22.046 19.711
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Not 9  fortsättning

Avstämning av effektiv skatt
Koncernen 2013 (%) 2013 2012 (%) 2012

Resultat före skatt (kkr) 139.345 181.362
Inkomstskattesats Sverige 22,0% 26,3%
Effekt av utländsk inkomstskatt 0,9% – 0,0%
Ej avdragsgilla kostnader 0,7% 0,7%
Ej skattepliktiga intäkter 0,0% – 0,8%
Omvärdering latent skattefordran / skuld – – 0,9%
Övrigt – 0,4% – 0,8%
Genomsnittlig skattesats 23,2% 32.283 24,5% 44.452

Avstämning av effektiv skatt
Moderbolaget 2013 (%) 2013 2012 (%) 2012

Resultat före skatt (kkr) 152.255 108.571
Inkomstskattesats Sverige 22,0% 26,3%
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter – 6,2% – 5,8%
Övrigt – 1,3% – 2,3%
Genomsnittlig skattesats 14,5% 22.046 18,2% 19.711

Den skatt som är hänförlig till poster i övrigt totalresultat uppgår till följande belopp:
2013 2012

Före skatt Skatteeffekt Efter skatt Före skatt Skatteeffekt Efter skatt
Valutakursdifferenser 10.229 — 10.229 – 9.055 — – 9.055

10. UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR OCH -SKULDER
2013 2012

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR
Underskottsavdrag 2.310 0 1.875 0
Anläggningstillgångar 229 196 100 115
Summa 2.539 196 1.975 115

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER
Obeskattade reserver 8 0 8.094 0
Immateriella anläggningstillgångar 328 0 806 0
Summa 336 0 8.900 0

Förfallotidpunkter för redovisade  
uppskjutna skattefordringar (kkr)

2013 2012
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

Uppskjutna skattefordringar med förfallotidpunkt  
längre än 1 år 

2.539 196 1.975 115

Förfallotidpunkter för redovisade  
uppskjutna skatteskulder (kkr)

2013 2012
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

Uppskjutna skatteskulder som förfaller till  
betalning inom ett år 198 — 411 —
Uppskjutna skatteskulder som förfaller till  
betalning efter ett år 138 — 8.489 —

Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder
Redovisade värden (kkr) Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget
Per 1 januari 2012 88 41 2.244 —
Årets förändring 1.887 74 6.656 —
Per 31 december 2012 1.975 115 8.900 —

Per 1 januari 2013 1.975 115 8.900 —
Årets förändring 564 81 - 8.564 —
Per 31 december 2013 2.539 196 336 —

Förändringen i uppskjutna skattefordringar är hänförligt till utnyttjande av underskottsavdrag. Förändringen i upp-
skjutna skatteskulder beror på avskrivningar av förvärvade kundrelationer samt avsättning till periodiseringsfond. 
Till följd av beslut om ändrad inkomstskattesats från 26,3% till 22,0% skedde en omvärdering av latenta skatte-
fodringar och skatteskulder per den 31 december 2012.
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11. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen Moderbolaget

(kkr) 

Förbättrings-
kostnader på  

annans fastighet Inventarier
Leasade  

inventarier Summa Inventarier

Förbättrings-
kostnader på  

annans fastighet
ANSKAFFNINGSVÄRDEN 

Ingående balans 1 januari 2012 7.099 21.994 32.391 61.484 771 2.461
Investeringar 2.776 2.553 11.930 17.259 0 –
Förvärvade tillgångar 0 0 0 0 0 –
Valutakursdifferenser – 65 – 305 0 – 370 0 –
Avyttringar och utrangeringar – 181 – 1.657 – 8.924 – 10.762 0 –
Utgående balans 31 december 2012 9.629 22.585 35.397 67.611 771 2.461

Ingående balans 1 januari 2013 9.629 22.585 35.397 67.611 771 2.461
Investeringar 1.218 2.005 13.504 16.727 343 0
Förvärvade tillgångar 0 0 0 0 0 0
Valutakursdifferenser 79 166 0 245 0 0
Avyttringar och utrangeringar – 830 – 207 – 12.153 – 13.190 0 0
Utgående balans 31 december 2013 10.096 24.549 36.748 71.393 1.114 2.461

Koncernen Moderbolaget

(kkr) 

Förbättrings-
kostnader på  

annans fastighet Inventarier
Leasade  

inventarier Summa Inventarier

Förbättrings-
kostnader på  

annans fastighet
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Ingående balans 1 januari 2012 – 3.702 – 16.378 – 7.112 – 27.192 – 425 – 205
Årets avskrivningar – 1.366 – 2.090 – 5.082 – 8.538 – 70 – 492
Avyttringar 181 1.615  3.024 4.820 0 –
Valutakursdifferenser 52 119 0 171 0 –
Utgående balans 31 december 2012 – 4.835 – 16.734 – 9.170 – 30.739 – 495 – 697

Ingående balans 1 januari 2013 – 4.835 – 16.734 – 9.170 – 30.739 – 495 – 697
Årets avskrivningar – 1.523 – 2.037 – 5.318 – 8.878 – 116 – 492
Avyttringar 830 207  4.121 5.158 0 0
Valutakursdifferenser -59 -112 0 -171 0 0
Utgående balans 31 december 2013 – 5.587 – 18.676 – 10.367 – 34.630 – 611 – 1.189

Koncernen       Moderbolaget

(kkr) 

Förbättring-
skostnader på 

annans fastighet Inventarier
Leasade  

inventarier Summa Inventarier

Förbättrings-
kostnader på  

annans fastighet
REDOVISADE VÄRDEN 

Per 1 januari 2012 3.397 5.616 25.280 34.293 346 2.256
Per 31 december 2012 4.794 5.851 26.227 36.872 276 1.764
Per 1 januari 2013 4.794 5.851 26.227 36.872 276 1.764
Per 31 december 2013 4.509 5.873 26.381 36.763 503 1.272

LEASADE INVENTARIER
Koncernen leasar tjänstebilar med finansiella leasingavtal. Leasingavtalen är ingångna på marknads-
mässiga villkor. De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna (se not 27). Erlagda lea-
singavgifter har uppgått till 6.040 (5.903) kkr.

12. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen (kkr) Goodwill
Förvärvade  

kundrelationer Summa

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående balans 1 januari 2012 329.008 30.215 359.223

Valutakursdifferenser – 7.840 0 – 7.840

Utgående balans 31 december 2012 321.168 30.215 351.383

Ingående balans 1 januari 2013 321.168 30.215 351.383

Valutakursdifferenser 7.776 0 7.776

Utgående balans 31 december 2013 328.944 30.215 359.159
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AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Ingående balans 1 januari 2012 0 – 21.552 – 21.552

Årets avskrivningar 0 – 4.798 – 4.798

Valutakursdifferenser 0 – 200 – 200

Utgående balans 31 december 2012 0 – 26.550 – 26.550

Ingående balans 1 januari 2013 0 – 26.550 – 26.550

Årets avskrivningar 0 – 2.057 – 2.057

Valutakursdifferenser 0 53 53

Utgående balans 31 december 2013 0 – 28.554 – 28.554

Koncernen (kkr) Goodwill 
Förvärvade  

kundrelationer Summa

REDOVISADE VÄRDEN

Per 1 januari 2012 329.008 8.663 337.671

Per 31 december 2012 321.168 3.665 324.833

Per 1 januari 2013 321.168 3.665 324.833

Per 31 december 2013 328.944 1.661 330.605

Förvärvade kundrelationer skrivs av linjärt under 
dess beräknade nyttjandeperiod. Denna uppskattas 
till 5 år, vilket motsvarar en avskrivningstakt om 
20% per år.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR FÖR KASSAGENERERANDE ENHE-
TER INNEHÅLLANDE GOODWILL
Följande kassagenererande enheter står för den 
betydande delen av koncernens totala redovisade 
goodwillvärden:

(kkr) 2013 2012

HiQ Finland – konsultverksamhet i Finland 1) 176.566            144.714

HiQ Öresund – konsultverksamhet i Öresund 45.451 43.937

HiQ Göteborg – konsultverksamhet i Göteborg 25.537 25.537

HiQ Stockholm – konsultverksamhet i Stockholm 61.452 61.452

HiQ Ace – konsultverksamhet i Linköping 19.938 19.938

Frends Technology – konsultverksamhet i Finland - 25.593

Summa 328.944 321.168

1) Verksamheterna i HiQ Finland och Frends Technology har operativt sett integrerats under 2013 och nedskrivningsprövning sker på en enhet.

ÅTERVINNINGSVÄRDET FÖR DE KASSAGENERERANDE ENHE-
TERNA BASERAS PÅ FÖLJANDE VIKTIGA ANTAGANDEN:
Nedskrivningsprövningarna har baserats på beräk-
ningar av nyttjandevärde. Dessa värden bygger på 
kassaflödesprognoser, vari prognoserna för det för-
sta året baseras på fastslagen budget, de kommande 
fyra åren på ledningens bedömning av utvecklingen 
under denna period. De kassaflöden som prognostise-
ras efter de första fem åren gör detta på basis av en 
årlig tillväxttakt om 2% (3% för 2012). En nivå som 
bedöms ligga i nivå med den långsiktiga inflations-
nivån. De kassaflöden som prognostiseras nuvärdes-
beräknas med en diskonteringsränta på 10,3%, (före 
skatt), (13,9% för 2012).

VIKTIGA ANTAGANDEN OCH VARIABLER SOM HAR STOR PÅ-
VERKAN PÅ DET BERÄKNADE ÅTERVINNINGSVÄRDET ÄR:
Omsättningstillväxt: Omsättningen för ett kon-
sultföretag är beroende av antaganden rörande 
prisnivå, debiteringsgrad samt antal anställda.

Rörelsemarginal: För ett konsultföretag är beho-
vet av investeringar begränsat samtidigt som rö-
relsekapitalbindningen är relativt sett begrän-

sad. Därav följer att rörelsemarginalen, relativt 
sett, har stor påverkan på de framtida prognosti-
serade kassaflödena. Utöver omsättningens storlek 
är personalkostnadsutvecklingen en av de vikti-
gaste parametrarna för bedömningen av den framti-
da rörelsemarginalen.

Diskonteringsränta: Vid beräkningen av nyttjan-
devärdet har HiQ utgått från att verksamheten fi-
nansieras uteslutande med eget kapital, ett an-
tagande som anses som rimligt mot bakgrund av 
verksamhetens karaktär. Räntan har därefter esti-
merats utifrån en bedömning av marknadsnivå. 

Långsiktig tillväxttakt: Vid beräkningen av nytt-
jandevärdet har en tillväxttakt på 2% använts för 
att extrapolera kassaflöden bortom den explicita 
prognosperioden.

En känslighetsanalys visar att inget nedskriv-
ningsbehov i något av de kassagenererande enhe-
terna föreligger för det fall att följande anta-
ganden har antagits:
• Omsättningstillväxt: 0% (från första progno-

Not 12 fortsättning
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såret och framåt)
• Rörelsemarginal: 15% (i linje med koncernens 
långsiktiga finansiella mål)

• Diskonteringsränta: 10,3% före skatt 
Bolagets bedömningar är att rimliga möjliga för-

ändringar i årlig tillväxttakt, rörelsemarginal, 
diskonteringsränta samt övriga gjorda antaganden 
inte skulle ha en så stor effekt att de var och en 
för sig skulle reducera återvinningsvärdet till 
ett värde understigande det redovisade värdet.

13. INVESTERINGAR I INTRESSEFÖRETAG

Koncernen (kkr) 2013 2012

Redovisat värde vid årets ingång 10.925 11.331

Andel i intresseföretags resultat 0 0

Omräkningsdifferens 406 – 406

Redovisat värde vid årets utgång 11.331 10.925

Investeringar i intresseföretag avser HiQ Fin-
lands lokaler i Esbo, Finland. Dessa lokaler ägs 
av ett fastighetsbolag som ägs av de företag som 
är hyresgäster i lokalerna. Ägarandelen i fastig-
hetsbolaget motsvarar den andel av ytan HiQ Fin-
land har av den totala fastigheten. Fastighets-
bolaget är ej vinstgenererande utan drivs med ett 

nollresultat och har som enda uppgift att tillse 
att dess ägare får så kostnadseffektiva lokaler 
som möjligt. Fastighetsbolagets firma är Westends 
Affärscentrum OY och koncernens ägarandel uppgår 
vid 2013 års utgång till 29,9%. Nedan specifice-
ras koncernmässiga värden avseende ägd andel av 
intäkter, resultat, tillgångar och skulder.

(kkr) Intäkter Resultat Tillgångar Skulder Eget kapital Ägar andel

2013

Westend Affärscentrum OY 536 0 11.480 149 11.331 29,9%

2012

Westend Affärscentrum OY 440 0 11.082 157 10.925 29,9%

14. FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 2013 2012

Fordringar på dotterbolag 13.388 40.912

15. FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen (kkr) 2013 2012

Finansiella instrument som kan säljas – aktier 26 26

Övriga fordringar 284 284

Summa 310 310

Inga av fordringarna ovan är förfallna.

16. ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen (kkr) 2013 2012

Pågående arbete 0 3.963

Övriga fordringar 4.673 3.161

Summa 4.673 7.124

Bokfört värde bedöms överensstämma med verkligt värde. Inga av fordringarna ovan är förfallna.

Moderbolaget (kkr) 2013 2012

Övriga fordringar 1.652 1.336
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17. KUNDFORDRINGAR

Koncernen (kkr) 2013 2012

Kundfordringar 256.653 282.960

Reserv osäkra kundfordringar avseende förfallna kundfordringar -3.591 – 3.747

Bokfört värde kundfordringar 253.062 279.213

Förutbetalt belopp 4.514 2.199

Bokfört värde på kundfordringarna bedöms överensstämma med verkligt värde. Av de bokförda kundfordringarna ser  
åldersfördelningen ut enligt nedan:

Koncernen 2013 2012

Ej förfallet belopp 241.702 254.231

Förfallet med upp till 3 månader 11.200 24.455

Förfallet mellan 3 och 6 månader 157 527

Förfallet med mer än 6 månader 3 0

Summa 253.062 279.213

Av beloppen i tabellen ovan framgår belopp som är förfallet men inte nedskrivet. Koncernens kunder är i huvudsak 
världsledande internationella kunder med god kreditvärdighet. Koncernen har historiskt sett haft mycket begränsade 
kundförluster.

Det bokförda värdet av kundfordringar fördelar sig på följande valutor: 2013 2012

Svenska kronor 216.130 235.613

Euro 36.749 41.531

Danska kronor 0 1.216

Dollar 0 139

Övrig valuta 183 714

Summa 253.062 279.213

Under året har följande förändringar i reserv för osäkra kundfordringar genomförts: 2013 2012

Ingående balans 3.747 3.591

Avsättningar 0 156

Återförda avsättningar -156 —

Konstaterade kundförluster 0 —

Utgående balans 3.591 3.747

Avsättningar och nedskrivningar avseende kundfordringar redovisas under rubriken ”Övriga externa kostnader” i Kon-
cernens resultaträkning.

18. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

(kkr) 2013 2012 2013 2012

Upparbetade arvoden, löpande räkning 81.308 89.839 0 1.489

Övriga periodiseringsposter 13.677 17.899 4.024 4.188

Summa 94.985 107.738 4.024 5.677

Bokfört värde bedöms överensstämma med verkligt värde.

19. LIKVIDA MEDEL

Koncernen (kkr) 2013 2012

Kassa och bank 207.349 190.011

Kortfristiga placeringar (löptid kortare än 3 månader) - 20.000

Summa 207.349 210.011
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20. AKTIEKAPITAL
Antal aktier

Per 1 januari 2012 52.751.523

Aktiesplit 2:1 (där varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie) 52.751.523

Inlösen av inlösenaktier – 52.751.523

Per 31 december 2012 52.751.523

Per 1 januari 2013 52.751.523

Aktiesplit 2:1 (där varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie) 52.751.523

Inlösen av inlösenaktier – 52.751.523

Per 31 december 2013 52.751.523

Totalt antal stamaktier vid 2013 års utgång är 
52.751.523 (52.751.523) aktier med ett kvotvärde 
på 0,10 kr per aktie. Alla emitterade aktier är 
fullt betalda.

UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER
Vid räkenskapsårets utgång fanns följande utestå-
ende teckningsoptioner där varje utestående teck-
ningsoption berättigar till teckning av en aktie 
i bolaget:

Utestående antal

Emissionstidpunkt Förfallotidpunkt Lösenpris 2013-12-31 2012-12-31

Maj 2010 Maj 2013 36,20 kr/st — 235.400

November 2010 November 2013 39,50 kr/st — 251.450

Maj 2011 Maj 2014 44,90 kr/st 321.500 321.500

November 2011 November 2014 31,80 kr/st 414.000 414.000

Maj 2012 Maj 2015 38,00 kr/st 567.615 567.615

November 2012 November 2015 34,30 kr/st 326.480 326.480

Maj 2013 Maj 2016 38,60 kr/st 229.000 —

November 2013 November 2016 41,50 kr/st 304.200 —

Summa 2.162.795 2.116.445

Genomsnittligt lösenpris för utestående teck-
ningsoptioner uppgår till 37,84 kr vid 2013 års 
utgång samt 37,24 kr vid 2013 års ingång. Under 
2012 och 2013 utnyttjades inga optioner för teck-
ning av aktier. Genomsnittligt lösenpris för op-
tioner utfärdade under 2013 uppgår till 40,25 
kr. Försäljningen av teckningsoptioner har skett 
till anställda inom HiQ-koncernen. Försäljningen 
av optioner har skett till verkligt värde, fast-

ställd av externt värderingsinstitut med hjälp av 
Black-Scholes värderingsmodell. Erhållen likvid 
vid försäljning av teckningsoptioner till perso-
nalen uppgår netto till 1,0 (1,3) Mkr, vilket har 
redovisats direkt mot eget kapital.
 
Vid värderingen av optioner har följande antagan-
den använts:

Aktiekurs1) Lösenpris2) Ränta Volatilitet Löptid

Maj 2010 31,95 36,20 1,50% 30% 3 år

November 2010 36,00 39,50 1,71% 28% 3 år

Maj 2011 41,18 44,90 2,62% 24% 3 år

November 2011 28,80 31,80 1,13% 28% 3 år

Maj 2012 33,60 38,00 1,05% 26% 3 år

November 2012 30,80 34,30 0,78% 26% 3 år

Maj 2013 35,15 38,60 0,91% 26% 3 år

November 2013 37,38 41,50 1,11% 25% 3 år

1) Aktiekursen fastställdes för maj 2010-serien till medelvärdet av de senaste betalkurserna för perioden 6 –11 maj 2010. För november 2010-serien användes medelvärdet av de senaste betal-
kurserna 4 – 9 november 2010. För maj 2011-serien fastställdes till medelvärdet av de senaste betalkurserna 9 –12 maj 2011. För november 2011-serien användes medelvärdet av de senaste 
betalkurserna 31 oktober – 3 november 2011. För maj 2012-serien användes medelvärdet av de senaste betalkurserna 8 -11 maj 2012. För november 2012-serien användes medelvärdet av de 
senaste betalkurserna 31 oktober – 5 november 2012. För maj 2013-serien användes medelvärdet av de senaste betalkurserna 2 -7 maj 2013. För november 2013-serien användes medelvärdet 
av de senaste betalkurserna 31 oktober – 5 november 2013.

2) Lösenpriset fastställdes för maj-serien 2010 till 110% av den genomsnittliga senaste betalkursen för perioden 28 april – 11 maj 2010. För novemberserien användes 110% av den genomsnitt-
liga betalkursen för perioden 27 oktober – 9 november 2010. Lösenpriset för maj-serien 2011 fastställdes till 110% av den genomsnittliga senaste betalkursen för perioden 29 april – 12 maj  
2011. För november-serien 2011 användes 110% av den genomsnittliga betalkursen för perioden 21 oktober – 3 november 2011. Lösenpriset för maj-serien 2012 fastställdes till 110% av den 
genomsnittliga betalkursen för perioden 27 april – 11 maj 2012. Lösenpriset för november-serien 2012 fastställdes till 110% av den genomsnittliga betalkursen för perioden 23 oktober – 5 
november 2012. Lösenpriset för maj-serien 2013 fastställdes till 110% av den genomsnittliga betalkursen för perioden 23 april – 7 maj 2013. Lösenpriset för november-serien 2013 fastställdes 
till 110% av den genomsnittliga betalkursen för perioden 23 oktober – 5 november 2013. Kostnader förknippade med teckningsoptionsprogrammen uppgår till 0,1 (0,2) Mkr, varav 0,0 (0,0) Mkr 
har kostnadsförts via resultaträkningen och 0,1 (0,2) Mkr mot eget kapital.
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21. RESERVER

Koncernen (kkr) Reserver Omräkningsreserv Summa

Ingående balans 1 januari 2012 46 – 14.320 – 14.274

Valutakursdifferenser:

– koncernen — – 9.055 – 9.055

Utgående balans 31 december 2012 46 – 23.375 – 23.329

Ingående balans 1 januari 2013 46 – 23.375 – 23.329

Valutakursdifferenser:

– koncernen — 10.229 10.229

Utgående balans 31 december 2013 46 – 13.146 – 13.100

22. RESULTAT PER AKTIE

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
Resultat per aktie beräknas som årets vinst hän-
förlig till moderföretagets aktieägare dividerat 

med det genomsnittliga antalet utestående aktier 
under året.

Koncernen (kkr) 2013 2012

Resultat hänförlig till moderföretagets aktieägare 107.062 136.910

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 52.752 52.752

Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie) 2,03 2,60

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING:
Resultat per aktie efter utspädning beräknas som 
årets vinst hänförlig till moderföretagets ak-
tieägare dividerat med det genomsnittliga anta-
let utestående aktier under året med beaktande 
av den potentiella utspädningseffekt som utestå-
ende teckningsoptioner kan ge upphov till. Den 

potentiella utspädningseffekten beräknas genom 
en uträkning av skillnaden mellan utestående an-
tal optioner och av det antal aktier som kunde 
ha köpts till verkligt värde (beräknat som årets 
genomsnittliga marknadskurs för moderföretagets 
aktier), för ett belopp motsvarande det monetära 
värdet för lösenpriset för de teckningsoptioner 
som är utestående.

Koncernen (kkr) 2013 2012

Resultat hänförlig till moderföretagets aktieägare 107.062 136.910

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 52.752 52.752

Justering för utestående teckningsoptioner 90 34

Justerat antal utestående aktier 52.842 52.786

Resultat per aktie efter utspädning (kr/aktie) 2,03 2,59

23. UTDELNING PER AKTIE
Utbetald utdelning under 2013 och 2012 uppgår till 
0 kkr (0,00 kr per aktie) respektive 0 kkr (0,00 
kr per aktie). Under våren 2013 genomförde HiQ 
en aktiesplit 2:1 (varje ordinarie aktie delades 
upp i en ordinarie aktie samt en inlösenaktie) 
kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfaran-
de där 52.751.523 st inlösenaktier löstes in för 
2,40 kr per aktie. Därigenom skiftades 126.604 
kkr ut till HiQs aktieägare. Under våren 2012 ge-
nomförde HiQ en aktiesplit 2:1 (varje ordinarie 
aktie delades upp i en ordinarie aktie samt en in-
lösenaktie) kombinerat med ett obligatoriskt in-

lösenförfarande där 52.751.523 st inlösenaktier 
löstes in för 2,20 kr per aktie. Därigenom skifta-
des 116.053 kkr ut till HiQs aktieägare. För 2014 
föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas men 
att en aktiesplit 2:1 (varje ordinarie aktie de-
las upp i en ordinarie aktie samt en inlösenaktie) 
kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfaran-
de där varje inlösenaktie löses in för 2,60 kr per 
aktie, totalt 137.154 kkr. Årsstämma den 31 mars 
2014 skall fatta beslut om detta. Denna finan-
siella rapport reflekterar inte denna föreslagna 
utskiftning.
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24. RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernen Moderbolaget

(kkr) 2013 2012 2013 2012

LÅNGFRISTIGA

Leasing (not 27) 21.035 21.145 0 0

Banklån 2.461 2.373 0 0

Summa 23.496 23.518 0 0

KORTFRISTIGA

Leasing 5.346 5.082 0 0

Summa 5.346 5.082 0 0

Bokfört värde bedöms överensstämma med verkligt värde. I moderbolaget (och koncernen) finns en outnyttjad checkräk-
ningskredit om 50.000 (50.000) kkr.

25. ÖVRIGA SKULDER

Koncernen
Övriga kortfristiga skulder (kkr) 2013 2012
Sociala avgifter och källskatter 26.808 27.689
Mervärdesskatt 34.147 26.948
Andra skulder 10.471 18.377
Summa 71.426 73.014

Moderbolaget
Övriga kortfristiga skulder (kkr) 2013 2012
Sociala avgifter och källskatter 1.505 1.048
Andra skulder 1 12
Summa 1.506 1.060

26. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

(kkr) 2013 2012 2013 2012

Semesterlöner, inklusive sociala avgifter 76.180 74.175 1.937 1.845

Upplupen löneskatt 16.258 17.587 362 400

Upplupna löner, inklusive sociala avgifter 15.208 14.871 4.666 7.209

Övriga periodiseringsposter 15.406 19.462 2.412 3.006

Summa 123.052 126.095 9.377 12.460

27. LEASING
Koncernen Moderbolaget

Operationell leasing (kkr) 2013 2012 2013 2012

Förfaller till betalning inom 1 år 18.419 18.564 9.378 9.299

Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 35.721 53.669 24.905 33.719

Förfaller till betalning senare än 5 år 0 0 0 0

Koncernens operationella leasingavtal utgörs 
främst av hyra av verksamhetslokaler. De verksam-
hetslokaler som koncernen innehar hyrs på mark-
nadsmässiga villkor där hyresnivån helt eller 
delvis är kopplad till kostnadsindexutvecklingen. 
Hyreskontrakten löper på 3–10 år. Moderbolagets 

operationella leasing utgörs främst av hyra av 
verksamhetslokaler och billeasing. De verksam-
hetslokaler som bolaget innehar hyrs på marknads-
mässiga villkor där hyran helt eller delvis är 
kopplad till kostnadsindexutveckling.

Finansiell leasing (kkr) – Koncernen 2013 2012

Förfaller till betalning inom 1 år 5.346 5.082

Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 21.035 21.145

Koncernens finansiella leasing utgörs av tjänste-
bilar. Leasingavtalen löper på 3 år med ett res-
tvärde på 50% efter tre år. Objekten skrivs därför 
av med en avskrivningstakt på 17% per år. Lea-
singavtalen kan sägas upp utan extra avgifter och 

bilen löses då till restvärdet. Leasingavtalen 
fastställs enligt marknadsmässiga villkor. Lea-
singskulden är effektivt säkerställd eftersom rät-
tigheten till den leasade tillgången återgår till 
leasegivaren i händelse av utebliven betalning.
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28. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER SAMT ÅTAGANDEN
HiQ International AB har ingått ansvarsförbin-
delse avseende fullgörande av dotterföretags le-
asingkontrakt. Dessa borgensförbindelser uppgår 
till ett belopp om 25.578 (24.322) kkr. I övrigt 
finns inga ställda säkerheter (inga för 2012) 

samt ansvarsförbindelser om SEK 0 (0) kkr. I öv-
rigt finns inga eventualförpliktelser/ansvars-
förbindelser eller andra åtaganden identifierade 
som inte redovisas i de finansiella rapporterna.

29. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES FÖRMÅNER

Ersättningar och övriga  
förmåner under året (kkr) 

Arvode/ 
Grundlön 

Rörlig  
ersättning 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnad 

Övrig kostnads-
ersättning Summa 

Styrelsens ordförande 500 - - - 58 558

Andra styrelseledamöter 1.370 - - - 4 1.374

VD 2.448 3.000 110 445 - 6.003

Andra ledande 
befattningshavare (11 st) 14.520 1.756 1.323 2.865 1 20.465

Summa 18.838 4.756 1.433 3.310 63 28.400

Lön och ersättning för verkställande direktören 
har under 2013 uppgått till 5.558 (6.543) kkr, 
varav rörlig del till 3.000 (4.000) kkr. Avgifts-
bestämd pensionspremie har utgått med högsta 
skattemässigt avdragsgilla belopp, 445 (440) kkr. 
Sociala avgifter har erlagts med 1.746 (2.056) 
kkr samt särskild löneskatt med 108 (107) kkr. 
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 
år. Under 2012 har verkställande direktören för-
värvat 30.000 optioner till fullt verkligt värde, 
uppgående till 54 kkr. Verkställande direktörens 
anställning löper med en ömsesidig uppsägnings-
tid på sex månader under vilken tid lön och övriga 
förmåner utgår på oförändrad nivå. Vid uppsägning 
från VDs sida utgår lön och övriga förmåner un-
der fyra månader efter anställningens upphöran-
de. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller VD 
ett avgångsvederlag motsvarande 10 månadslöner. 
För det fall bolaget förvärvas genom ett utköp 
från börsen, får en ny huvudägare, eller väsent-
ligen förändrar sin affärsidé eller inriktning på 
verksamheten har VD rätt att säga upp sig och få 
ersättning som om uppsägning skett från bolagets 
sida. Styrelsen som helhet, förutom VD, fungerar 
som Ersättningskommitté och handlägger frågor som 
rör VDs anställnings- och pensionsvillkor. Er-
sättning till styrelseledamöter har utgått med 
1.870 (1.815) kkr, varav styrelsens ordförande 
erhållit ett arvode om 500 (475) kkr. Årsstämma 
i april 2013 beslutade om att arvodet för sty-
relsens ordförande skall uppgå till 500 kkr samt 
att styrelseledamöter som ej är anställda i bo-
laget (Ken Gerhardsen, Gunnel Duveblad, Johanna 
Fagrell Köhler, Raimo Lind, Ulrika Hagdahl samt 
Erik Hallberg) skall erhålla ett arvode om 215 
kkr per person. Därtill utgår ett arvode om 80 
kkr till ordförande i revisionsutskottet. Års-
stämman beslutade att styrelseledamot har rätt 
att fakturera arvode via bolag och att arvode i 
så fall skall utgå med ett belopp som är kost-

nadsneutralt för bolaget. I tabellen ovan redo-
visas de belopp som grundarvodet utgör. För de 
styrelseledamöter som fakturerat sitt arvode via 
bolag har arvodet ökats med de sociala avgifter 
som annars skulle utgått på arvodet, för att det 
skall bli kostnadsneutralt för HiQ. För styrel-
sens ordförande har kompensation för sociala av-
gifter utgått, då arvode fakturerats, med 51 kkr. 
För övriga styrelseledamöter har sociala avgifter 
utgått med 295 kkr och kompensation för sociala 
avgifter, i fall arvode fakturerats, utgått med 
135 kkr. Detta i enlighet med årsstämmans beslut. 
Någon ytterligare ersättning har inte utgått till 
styrelseledamöter utöver kostnadsersättning för 
resor och uppehälle i samband med styrelsearbe-
tet. Övriga 11 (13) ledande befattningshavare har 
under 2013 erhållit lön och ersättning uppgåen-
de till totalt 16.276 (18.972) kkr, varav rörlig 
del uppgår till 1.756 (2.266) kkr. Den rörliga 
delen är beroende av måluppfyllelse avseende så-
väl kvantitativa som kvalitativa mål. Sociala av-
gifter har uppgått till 5.387 (5.767) kkr samt 
särskild löneskatt med 695 (777) kkr. Pensions-
premier har utgått med 2.865 (3.540) kkr. Under 
2013 förvärvade övriga ledande befattningshavare 
57.000 teckningsoptioner till ett verkligt värde 
av 120 kkr. Under 2012 förvärvade övriga ledande 
befattningshavare 55.000 teckningsoptioner till 
ett verkligt värde av 95 kkr. Övriga ledande be-
fattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid 
om 3–6 månader samt i de flesta fall rätt till av-
gångsvederlag motsvarande 3–6 månader vid uppsäg-
ning från bolagets sida. Pensionsåldern för samt-
liga övriga ledande befattningshavare är 65 år. 
Frågor avseende löner och ersättningar till övri-
ga ledande befattningshavare har beslutats av den 
verkställande direktören för HiQ International, i 
vissa fall efter samråd med styrelsens ordföran-
de. Ovanstående information avser både moderbola-
get och koncernen.
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30. KONCERNFÖRETAG
Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag:

Namn Org nr Säte Land Aktier Kapitalandel
Bokfört  

värde (kkr)

HiQ København A/S 20851147 Frederiksberg Danmark 500 100% 3.495

Frends Technology OY 0757272-2 Vaanta Finland 13.155 100% 38.583

HiQ Finland OY 0648086-9 Espoo Finland 600 100% 235.338

ZAO MobilEyes INN 7707281246 Moskva Ryssland 69.042 100% 2.545

HiQ Accelerated  
Concept Evaluation AB 556640-3415 Linköping Sverige 523.600 100% 26.849

HiQ Computer and Audio- 
Technical Systems AB 556194-0403 Stockholm Sverige 10.000 100% 1.200

HiQ Göteborg AB 556244-6384 Göteborg Sverige 1.020 100% 44.798

HiQ Karlskrona AB 556534-5336 Karlskrona Sverige 1.000 100% 600

HiQ Linköping AB 556738-3400 Linköping Sverige 1.000 100% 1.100

HiQ MobilEyes AB 556563-2345 Stockholm Sverige 1.000 100% 9.867

HiQ Mälardalen AB 556443-8736 Lidingö Sverige 1.000 100% 215

HiQ Skåne AB 556628-0136 Lund Sverige 1.000 100% 100

HiQ Stockholm AB 556506-5819 Stockholm Sverige 1.000 100% 41.532

406.222

I bokfört värde för innehav i Frends Technology ingår kapitallån om 3 500 kSEK samt förvärvad upplupen ränta om 5 120 kSEK.

Moderbolaget (kkr) 2013 2012
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Vid årets början 534.845 520.345
Lämnat aktieägartillskott — 5.000
Lämnade koncernbidrag 9.000 9.500
Vid årets slut 543.845 534.845

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR

Vid årets början – 128.623 – 119.535
Årets nedskrivningar – 9.000 – 9.088
Vid årets slut – 137.623 – 128.623

Utgående bokfört värde på aktier i dotterbolag 406.222 406.222

Under året har Moderbolaget lämnat koncernbidrag till HiQ Mobileyes AB med 9 000 kSEK. I samband med detta skedde även en 
nedskrivning på 9 000 kSEK avseende HiQ Mobileyes AB.

31. KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Koncernen Moderbolaget

Betalda räntor och erhållen utdelning 2013 2012 2013 2012
Erhållen ränta 1.694 2.504 944 12.243

Erlagd ränta – 803 – 1.589 – 301 – 355
Summa 891 915 643 11.888

Koncernen Moderbolaget
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2013 2012 2013 2012
Anteciperad utdelning från dotterbolag — — – 26.000 – 3.500
Avskrivningar av tillgångar 10.935 13.337 608 563
Nedskrivning av aktier i dotterbolag — — 9.000 9.088
Summa 10.935 13.337 -16.392 6.151

Koncernen Moderbolaget

Transaktioner som inte medför betalning 2013 2012 2013 2012
Förvärv av tillgång genom finansiell leasing 5.500 6.029 0 0

Likvida medel (kkr) 2013 2012 2013 2012
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 207.349 190.011 168.218 143.033
Kortfristiga placeringar — 20.000 — —
Summa likvida medel 207.349 210.011 168.218 143.033

Moderbolaget (och därmed Koncernen) har en outnyttjad checkräkningskredit om 50 Mkr.
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32. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
NÄRSTÅENDERELATIONER:
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag (se not 30).

Inköp och försäljning inom koncernen, moderbolaget (kkr) 2013 2012

Nettoomsättning till dotterbolag 27.932 31.493

Inköp från dotterbolag 9.549 22.025

Ränteintäkter från dotterbolag 179 10.741

Räntekostnader till dotterbolag 298 355

Resultat från andelar i dotterbolag, moderbolaget (kkr) 2013 2012

Utdelning på aktier i dotterbolag 52.273 27.729

Erhållna koncernbidrag 95.500 114.500

Nedskrivning aktier i dotterbolag – 9.000 – 9.088

Summa 138.773 133.141

TRANSAKTIONER MED NYCKELPERSONER  
I LEDANDE STÄLLNING
Ersättning till styrelseledamöter har enligt be-
slut av bolagsstämman utgått med 1.870 (1.815) 
kkr. Därutöver har 62 (147) kkr utbetalats som 
kostnadsersättning i samband med resor till sty-
relsemöten. Inga lån har utgivits till styrelse-
ledamöter eller andra ledande befattningshavare. 
För en närmare beskrivning av ledande befatt-
ningshavares förmåner hänvisas till not 29.

TRANSAKTIONER MED INTRESSEFÖRETAG
Till intressebolag har erlagts hyra om 536 (440) kkr.

33. BOKSLUTSDISPOSITIONER
Under 2013 har moderbolaget återfört 25.000 kkr 
från periodiseringsfond till beskattning.

34. VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR 
REDOVISNINGSANDAMÅL
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpan-
de och baseras på historisk erfarenhet och an-
dra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande för-
hållanden. Koncernen gör för redovisningsända-
mål uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en be-
tydande risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan:

A. PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR GOODWILL
Koncernen undersöker varje år om något nedskriv-
ningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med 
de redovisningsprinciper som beskrivits i not 2. 
Återvinningsvärdet för kassagenererande enheter har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För 
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras 
(not 12). I noten 12 finns även en känslighetsanalys 
avseende värdet på koncernens goodwill. En nedskriv-
ning av goodwill påverkar koncernens redovisade re-
sultat likväl som det egna kapitalet. En eventuell 
nedskrivning har dock ingen kassaflödeseffekt.

B. INTÄKTSREDOVISNING
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid 
redovisning av fastprisavtal för försäljning av 
konsulttjänster. Successiv vinstavräkning innebär 
att Koncernen måste göra uppskattningar av hur stor 
del de tjänster som redan utförts per balansdagen 
utgör av de totala tjänster som ska utföras. Om pro-
portionen mellan utförda tjänster och totala tjäns-
ter som ska utföras skulle avvika med till exem-
pel 10% från ledningens uppskattning, skulle årets 
redovisade intäkt öka om den utförda andelen hade 
ökat, eller minska om den utförda andelen minskat. 
Påverkan vid årsskiftet är marginell på grund av 
den nuvarande låga andelen fastprisprojekt.

35. FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en 
mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (om-
fattande valutarisk, ränterisk, prisrisk), kre-
ditrisk och likviditetsrisk. Koncernens policy 
för att hantera dessa risker är att eftersträ-
va att minimera potentiella ogynnsamma risker på 
Koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen 
sköts såväl centralt som decentraliserat i de rö-
relsedrivande dotterbolagen enligt de policys och 
riktlinjer som finns.

A. MARKNADSRISK
Valutakursrisk
HiQ bedriver verksamhet främst i Sverige, Fin-
land, Danmark och Ryssland. Valutarisken uppstår 
genom framtida affärstransaktioner, redovisade 
tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter. Den verksamhet som bedrivs 
är i huvudsak lokal, dvs intäkter och kostnader 
uppkommer i samma valuta, vilket minskar Koncer-
nens exponering mot valutarisker. I vissa fall 
sker försäljning i en annan valuta än den vi har 
kostnader i för att producera tjänsten. I de fall 
intäkter och kostnader uppstår i olika valutaslag 
uppkommer en ökad valutarisk. HiQs begränsade va-
lutaexponering gör att vi idag inte aktivt arbe-
tar med någon form av valutasäkringar. Kraftiga 
valutakurssvängningar kan påverka oss men vi be-
dömer den risken som liten. Koncernens inbetal-
ningar fördelar sig på föjande valutor, SEK 83%, 
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Euro 17% och övriga valutor 0%. Koncernens utbe-
talningar fördelar sig på följande valutor; SEK 
84%, Euro 16% och övriga valutor 0%. För det fall 
den svenska kronan förstärkts/försvagats med 10% 
i förhållande till Euron (med alla andra vari-
abler konstanta) skulle Koncernens resultat för 
räkenskapsåret 2013 varit ca 3 Mkr lägre/högre. 
Eget kapital skulle ha varit ca 33 Mkr högre/läg-
re främst till följd av valutakursdifferenser vid 
omräkning av goodwill. Koncernen har ett antal 
innehav i utlandsverksamheter vilkas nettotill-
gångar exponeras för valutarisker. Valutaexpone-
ring som uppstår från nettotillgångarna i Kon-
cernens utlandsverksamheter hanteras inte genom 
någon form av valutasäkring. Sammantaget bedöms 
HiQs valutaexponering vara mycket begränsad.

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Eftersom Koncernen inte innehar några väsentli-
ga räntebärande tillgångar, utöver banktillgodo-
havanden, är Koncernens intäkter och kassaflöde 
från den löpande verksamheten i allt väsentligt 
oberoende av förändringar i marknadsräntor. Den 
ränterisk företaget har är genom den upplåning 
som sker. Såväl de finansiella leasingåtaganden 
som den checkräkningskredit som Koncernen har är 
till löpande ränta. Därav uppstår ingen ränterisk 
avseende verkliga värden. En ökning med den ge-
nomsnittliga låneräntan på finansiella leasingå-
taganden med 1%-enhet skulle påverka koncernens 
resultat negativt med 0,2 Mkr. Från tid till annan 
kan delar av Koncerns överskottslikviditet place-
ras i kortfristiga finansiella instrument med låg 
risk. Ränterisken bedöms som låg med tanke på den 
korta löptiden. Vid utgången av 2013 fanns inga 
(20 Mkr) i kortfristiga placeringar i Koncernen.

B. KREDITRISK
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, övriga 
placeringar hos banker och finansiella institut 

samt kreditexponeringar gentemot Koncernens kun-
der, inklusive utestående fordringar och avtalade 
transaktioner. De flesta av HiQs uppdrag fakture-
ras enligt löpande räkning, dvs nedlagd tid fak-
tureras månadsvis. Av koncernens omsättning utgör 
cirka 98% löpande räkningsuppdrag och 2% fastpri-
såtaganden, dvs projekt som faktureras enligt en 
fast tidsplan. Fakturering för löpande räknings-
projekt sker månadsvis eller vid projektets slut. 
Normala betalningsvillkor är 30 dagar netto. Kor-
tare och längre betalningsvillkor förekommer. 
Varje vecka följs kundfordringar upp så att be-
talningar sker enligt betalningsvillkor. Sena be-
talningar räntefaktureras och utebliven betalning 
skickas till inkasso. De flesta av HiQs kunder är 
stora och solida kunder. De tio största kunderna 
står för cirka 45% av omsättningen och bland dessa 
finns Ericsson, Volvo Group och FMV. Kreditupp-
lysning tas på nya kunder. Historiskt sett har HiQ 
haft få konstaterade kundförluster. För ytterliga-
re information avseende kundfordringar, se not 17.

C. LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk hanteras genom att Koncernen inne-
har tillräckligt med likvida medel och korfristiga 
placeringar med en likvid marknad samt tillgäng-
lig finansiering genom avtalade kreditfacilite-
ter. Ledningen följer också rullande prognoser för 
Koncernens likviditet, som består av likvida medel 
och outnyttjade lånelöften (checkräkningskredit), 
på basis av förväntade kassaflöden. HiQs likvidi-
tet är mycket god. Kassaflödet före investeringar 
för 2013 uppgår till 130,8 (146,3) Mkr och per den 
sista december uppgick kassa och kortfristiga pla-
ceringar till 207,3 (210,0) Mkr. 

Nedanstående tabell analyserar förfallotidpunk-
ten för koncernens finansiella skulder, uppdelade 
på den tid som på balansdagen återstår fram till 
den avtalsenliga förfallodagen. 

Per den 31 december 2013 Mindre än 3 månader Mellan 3 mån och 1 år Mer än 1 år

Upplåning (exkl skulder avseende finansiell 
leasing) – – 2.461

Finansiell leasing 1.336 4.010 21.035

Leverantörsskulder 44.757 — —

Övriga skulder 71.426 — —

Per den 31 december 2012 Mindre än 3 månader Mellan 3 mån och 1år Mer än 1 år

Upplåning (exkl skulder avseende finansiell 
leasing) — — 2.373

Finansiell leasing 1.271 3.811 21.145

Leverantörsskulder 56.035 — —

Övriga skulder 69.714 3.300 —
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Koncernens hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är 
att trygga Koncernens förmåga att fortsätta sin 
verksamhet, så att den kan fortsätta att gene-
rera avkastning till aktieägarna och nytta för 
andra intressenter och att upprätthålla en kapi-
talstruktur som mot denna bakgrund håller kost-
naden för kapitalet nere. För att upprätthålla 
eller justera kapitalstrukturen, kan Koncernen 
förändra den utdelning som betalas till aktieä-

garna, återbetala kapital till aktieägarna, ut-
färda nya aktier eller sälja tillgångar för att 
minska skulderna. För ett konsultföretag som HiQ 
är den tillgångsbaserade säkerhetsbasen för upp-
låning begränsad. Koncernens strategi under 2013, 
som var oförändrad med 2012, var att upprätthålla 
en positiv nettokassa. Per den 31 december 2013 
uppgick den finansiella nettokassan till 178,5 
Mkr (181,4 Mkr per 31 december 2012).

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 
att koncernredovisningen har upprättats i enlig-
het med internationella redovisningsstandarder 
IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvi-
sande bild av koncernens ställning och resultat. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed och ger en rättvisande bild 

av moderbolagets ställning och resultat. Förvalt-
ningsberättelsen för koncernen och moderbolaget 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställ-
ning och resultat samt beskriver väsentliga ris-
ker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 7 mars 2014

ANDERS LJUNGH GUNNEL DUVEBLAD JOHANNA FAGRELL KÖHLER KEN GERHARDSEN

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

ULRIKA HAGDAHL ERIK HALLBERG RAIMO LIND LARS STUGEMO

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 7 mars 2014. 

PricewaterhouseCoopers AB

NICKLAS KULLBERG
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i HiQ International AB (publ), org.nr 556529-3205

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för HiQ International AB (publ) för år 
2013 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidor-
na 18–21. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sid-
orna 16–51.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsre-
dovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en kon-
cernredovisning som ger en rättvisande bild enligt Inter-
national Financial Reporting Standards, såsom de anta-
gits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören be-
dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller vä-
sentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom 
olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presen-
tationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncer-
nens finansiella ställning per den 31 december 2013 och 
av dess resultat och kassaflöden enligt International  
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18–21. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför 

att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget samt rapporten över totalre-
sultatet och balansräkningen för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även reviderat förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning för HiQ 
International AB (publ) för år 2013. Vi har även utfört en 
lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt 
att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18–21 är upprät-
tad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är er-
sättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års-
redovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat enligt ovan 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrap-
porten och baserat på denna läsning och vår kunskap om 
bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig 
grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstad-
gade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. En bolagsstyrningsrapport har upp-
rättats, och dess lagstadgade information är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 7 mars 2014
PricewaterhouseCoopers AB

NICKLAS KULLBERG
Auktoriserad revisor
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HISTORIK

1992 lades grunden till HiQ genom att företaget Staty-
etten Konsult AB med dotterbolaget Approve AB bildades. 
Simuleringsteknik var basen för koncernens verksamhet.

1995 bildades HiQ i Stockholm med uppgift att bredda 
verksamheten med fokus på telekom.

1998 namnändrades moderbolaget till HiQ International AB.

1998 startades dotterbolag i Göteborg och Oslo.

1999 introducerades HiQ International på Stockholmsbörsen.

2000 förvärvades två nya dotterbolag, HiQ København i 
Danmark och HiQ Open i Göteborg.

2000 grundades ett dotterbolag i Finland, HiQ East Oy.

2002 förvärvades Softplan Oy i Finland.

2002 startades nytt dotterbolag, HiQ Skåne AB, i Lund. 
HiQ East Oy och HiQ A/S avvecklades.

2003 gick HiQ Väst och HiQ Open ihop till ett bolag, HiQ 
Göteborg.

2004 förvärvades Computer and Audio-Technical Systems AB.

2004 startades ett nytt dotterbolag, HiQ Karlskrona AB.

2007 förvärvades MobilEyes AB.

2008 förvärvades Ace Simulation AB.

2008 förvärvades HiQ Quality Services Oy i Finland.

2010 förvärvades Frends Technology Oy i Finland.

2011 startades HiQs verksamhet i Borlänge.

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Bruttomarginal: Rörelseresultat med återlagda avskriv-
ningar i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoom-
sättningen.

Operativt kapital: Eget kapital och räntebärande skulder 
samt med avdrag för likvida medel och andra räntebärande 
tillgångar.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i för-
hållande till genomsnittet av ingående och utgående eget 
kapital.

Avkastning på operativt kapital: Rörelseresultat i för-
hållande till genomsnittet av ingående och utgående ope-
rativt kapital.

Omsättning per anställd: Nettoomsättning i förhållande 
till genomsnittligt antal anställda.

Förädlingsvärde: Rörelseresultat med tillägg av löne-
kostnader, inklusive sociala avgifter och pensionskost-
nader.

Förädlingsvärde per anställd: Förädlingsvärde i förhål-
lande till genomsnittligt antal anställda.

Rörelseresultat per anställd: Rörelseresultat i förhål-
lande till genomsnittligt antal anställda.

Genomsnittligt antal anställda: Under året genomsnitt-
ligt antal anställda, omräknat till helårsanställda.

Soliditet: Utgående eget kapital i procent av utgående 
balansomslutning.

Direktavkastning: Föreslagen utdelning i procent av  
börskurs vid räkenskapsårets utgång.

Vinst/aktie: Resultat efter skatt fördelat på genom-
snittligt antal aktier, före och efter utspädning.

EK/aktie: Eget kapital i förhållande till antalet utestå-
ende aktier.

Kassaflöde/aktie före utspädning: Årets kassaflöde i rela-
tion till antalet utestående aktier.
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STYRELSE

ULRIKA HAGDAHL, född 1962. Civilingenjör Teknisk Fy-
sik, Kungliga Tekniska Högskolan. Ledamot sedan 2012. 
Grundare av Orc Software AB, Utvecklingschef Orc Softwa-
re 1987-1990, VD och koncernchef Orc Software AB 1990-
2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i IFS AB och Beijer 
Electronics AB.  

RAIMO LIND, född 1953. Magisterexamen i ekonomi från 
Handelshögskolan i Helsingfors. CFO verkstadskoncer-
nen Wärtsilä Oyj 1998-2013, vice VD sedan 2005. Arbe-
tade även för Wärtsilä 1976-1989 i befattningar i både 
Finland och internationellt. CFO samt linjeansvars-
positioner inom Tamrock Oy 1992-1998, VD Scantrailer 
Ajoneuvoteollisuus Oy 1990-1991. Övriga uppdrag: Sty-
relseordförande i telebolaget Elisa Oyj, och styrelse-
ledamot i flera stiftelser.

KEN GERHARDSEN, född 1952. Civilingenjör Teknisk Fysik, 
Linköpings Tekniska Högskola. Ledamot sedan 1995. Koncern-
chef och verkställande direktör i HiQ International AB t.o.m 
februari 2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ymer Tech-
nologies och Stockholm Text. Innehav i HiQ: 375 557 aktier.

JOHANNA FAGRELL KÖHLER, född 1966. Magisterexamen Inter-
nationella ekonomlinjen, franska, Lunds Universitet. Le-
damot sedan 2011. VD/Koncernchef Mobiento 2011-2013. Kon-
cernchef ONE Media Holding 2005–2010. VD Summer Design AB 
2002–2005. Affärsområdesansvarig IconMedialab 1998–2002. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Ekelöw Info Security AB.

LARS STUGEMO, född 1961. Civilingenjör Elektroteknik, 
Kungliga Tekniska Högskolan. Koncernchef och VD HiQ In-
ternational AB sedan 2000. Anställd sedan mars 1995. VD 
HiQ Data AB 1998–2000. Tidigare anställningar: VD Com-
municator Infotech, konsult och säljare, Enator Teknik. 
Övriga uppdrag: styrelseledamot i Zacco A/S, medlem i 
Advisory Board Kambi AB (dotterbolag Unibet) och Hero AB. 
Innehav i HiQ: 583 651 aktier, 30 000 teckningsoptioner. 
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ANDERS LJUNGH, född 1942. Tekn. Dr. Kungliga Tekniska Hög-
skolan, Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. Sty re-
lsens ordförande och ledamot sedan 2003. Morgan Stanley 
Senior Advisor 1996–2001. European Bank for Reconstruc-
tion and Development CFO 1991–1994. Handelsbanken ut-
landschef 1975–1990. Världsbanken 1969–1975. Övriga upp-
drag: Styrelseordförande i Axiomatics, Living Capital 
Management, Elinbolagen och Mobilize Systems. Innehav i 
HiQ: 12 000 aktier.

GUNNEL DUVEBLAD, född 1955. Studier i systemvetenskap, 
Umeå Universitet. Ledamot sedan 2007. VD EDS North Euro-
pe 2002–2006. Anställd inom IBM 1977–2002 och innehade 
bland annat olika ledande befattningar inom IBM på nord-
isk samt europeisk nivå. Övriga uppdrag: Styrelseord-
förande i Team Olivia AB, Global Scanning A/S och Stif-
telsen Ruter Dam samt styrelseledamot i bl.a. Sweco och 
PostNord. Innehav i HiQ: 2 000 aktier.

ERIK HALLBERG, född 1956. Ingenjör Maskinfysik. Leda-
mot sedan 2012. TeliaSonera AB, Executive Vice President  
Eurasia, olika chefsbefattningar på TeliaSonera bl.a. 
för Market Area Baltic Countries, Head of Broadband 
Sweden och Mobility Sweden. Grundare och styrelseordfö-
rande Glocalnet 1996-1999, VD Diners Club Sweden 1990-
1994. Övriga uppdrag: Cygate AB, Tetab Försäljning AB, 
medlem i styrelser för Eurasienländer (Kazakstan, Uzbe-
kistan, Moldavien, Georgien, Tadjikistan, Afganistan, 
Nepal, Azerbajdjan) och Turkiet.

REVISOR: PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor  
Nicklas Kullberg, född 1970. Auktoriserad revisor, revi-
sor i HiQ sedan 2010.

Angivna innehav innefattar även närstående samt via bolag.



KAPITEL

 

56

LEDNING

MAGNUS GUDÉHN, född 1962. VD, HiQ Stockholm sedan 2013. 
Civilingenjör KTH Mekatronik, 1986. Anställd sedan 1995. 
Affärsområdeschef 2008-2013, VD HiQ Cats 2005-2008, kon-
sultchef 1999-2005. Tidigare anställningar: projektle-
dare och utvecklare på Enator och Logica Sydney. Innehav 
i HiQ: 500 aktier, 50 000 teckningsoptioner. 

ANDERS NILSSON, född 1970. VD, HiQ Mälardalen sedan 2004. 
Ingenjör 1990. Anställd sedan 2000. Tidigare anställ-
ningar: projektledare, Celsius Test Systems, produkt-
chef, Volvo Aero Support, licensingenjör ABB. Innehav i 
HiQ: 840 aktier, 10 000 teckningsoptioner.

ANDERS KARÉN, född 1957. Vice President Operations, HiQ 
International sedan 2002. Civilingenjör Industriell Eko-
nomi, Linköpings Tekniska Högskola 1981. Anställd sedan 
1999. Tidigare anställningar: Logistikchef Ericsson Radio 
Systems, Chef för verksamhetsutveckling Ericsson Radio 
Systems. Innehav i HiQ: 20 000 aktier.

JERKER LINDSTÉN, född 1971. VD, HiQ Göteborg sedan 2004. 
Civilingenjör Automatiseringsteknik, Chalmers Tekniska 
Högskola 1995. Anställd sedan 2004. Tidigare anställ-
ningar: regionchef, säljchef, Framfab Region Väst, af-
färsområdeschef m.m., Telia. Innehav i HiQ: 6 000 aktier, 
60 000 teckningsoptioner.

JUKKA RAUTIO, född 1974. VD, HiQ Finland sedan 2010. VD, 
HiQ Quality Services Oy 2008–2010. Civilingenjör, Oulu 
Universitet 2001. Anställd sedan 2008. Tidigare anställ-
ningar: grundare och VD TSG Test Solutions. Innehav i HiQ: 
242 000 aktier.

ANNA KLEINE, född 1973. VD, HiQ Skåne sedan 2012. Fil. 
kand. Informationsteknik. Anställd sedan 2003. Tidiga-
re anställningar: konsult, säljare och affärsområdeschef 
HiQ. Konsult/projektledare på Telia ProSoft AB.
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LARS STUGEMO, född 1961. Koncernchef och VD HiQ Interna-
tional sedan 2000. Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga 
Tekniska Högskolan 1986. Anställd sedan mars 1995. VD HiQ 
Data 1998–2000. Tidigare anställningar: VD Communicator In-
fotech, konsult och säljare, Enator Teknik. Innehav i HiQ: 
583 651 aktier, 30 000 teckningsoptioner.

MIKAEL TENG, född 1964. Affärsutveckling, HiQ Interna-
tional sedan 2007. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Hög-
skolan 1990. Anställd sedan 1998. Tidigare anställning-
ar: Global Account Manager och konsult HiQ Stockholm, 
Manager Accenture, konsult Tieto Enator, SW Engineer 
Oerlikon Contraves AG, Schweiz.

PETER L. HÄGGSTRÖM, född 1976. Marknads- och informa-
tionschef, HiQ International sedan 2010. Fil. kand. Pe-
dagogik Göteborgs Universitet, Kommunikation och Jour-
nalistik, University of Houston och Poppius. Tidigare 
anställningar: Kompetensutvecklare Åhlénsgruppen, Chef 
egna varumärken herrkläder MQ Retail, Försäljningschef 
Sportcore, Egenföretagare Plankträff.

KLAS NYSTRÖM, född 1955. VD, HiQ Karlskrona sedan 2007. 
Sjöofficer. Anställd sedan 2007. Tidigare anställningar: 
olika befattningar på Telenor, grundare och vVD på Test-
bolaget Sverige, Ericsson, Örlogskapten i Marinen. Inne-
hav i HiQ: 20 000 teckningsoptioner.

FREDRIK MALM, född 1974. Ekonomichef i HiQ Internatio-
nal sedan 2002. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm 
1997. Anställd sedan 2002. Tidigare anställningar: Cor-
porate Finance Enskilda Securities, Corporate Finance 
Nordea Securities. Innehav i HiQ: 25 000 aktier, 42 000 
teckningsoptioner.

PATRIK HOLM, född 1966. VD, HiQ Ace sedan 2009. Civilin-
genjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola 
1993. Anställd sedan 2008. Tidigare anställningar: Seni-
or Vice President Enea Nordic Services, VD Enea Systems, 
VD Enea Epact. Innehav i HiQ: 16 624 aktier, 20 000 teck-
ningsoptioner.

Innehav inkluderar närstående samt via bolag.



KAPITEL

 


