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Första kvartalet, januari – mars 2020 

• Omsättningen uppgår till 247,8 (216,8) MSEK, vilket ger en tillväxt om 14,3 (18,0) procent  

• Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 19,4 (15,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 (7,1) procent 

• Resultat efter skatt uppgår till 13,2 (10,6) MSEK 

• Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,34 (1,07) SEK 

• Corona-krisens utbrott har måttlig påverkan på kvartalets intäkter och resultat, men innebär 

större osäkerhet framåt 

 

 

 

 

 

 

 Första kvartalet, jan – mars Helår, jan-dec  

 2020 2019 Förändring 2019  

Nettoomsättning, MSEK 247,8 216,8 14,3% 839,5  

EBITDA, MSEK 26,3 21,8 20,6% 56,1  

EBITDA-marginal 10,6% 10,1%  6,7%  

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 19,4 15,3 26,8% 31,3  

Rörelsemarginal (EBIT) 7,8% 7,1%  3,7%  

Resultat efter skatt, MSEK 13,2 10,6 24,5% 17,6  

Vinst per aktie, SEK 1,34 1,07 25,2% 1,43  

Antal medarbetare UB 691 649 42 712  

Genomsnittligt antal medarbetare 702 629 73 669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar ett utdrag av B3s nyckeltal. Se not 3 för nyckeltalstabell och definitioner av dessa. 

Shortly after publishing this quarterly 

report, it will also be available in 

English. Please click on “En” in the top 

menue on our website www.b3.se  

För ytterligare information kontakta: 

Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70 

Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99 

Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners  

försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 08.00 CET. 

mailto:annette.bjorklund@b3.se


 

 

 

VD och koncernchef Sven Uthorn: 

Corona-pandemins utbrott och den efterföljande ekonomiska krisen gör 

Q1 till ett i alla avseenden omvälvande kvartal, i vars följd vi har att ta oss 

an nya utmaningar. Tre styrkebesked tar vi med oss från den här perioden: 
 

Ett rekordkvartal i omsättning och resultat 

Med 14 procents tillväxt till 248 MSEK sätter vi nytt omsättningsrekord för ett enskilt kvartal. Än viktigare: 

de åtgärder vi vidtagit med fokus på operationell effektivitet har börjat få effekt efter fjolårets 

resultatsvacka och vi uppnår vårt bästa kvartalsresultat någonsin med ett EBIT på 19,4 MSEK. Då har vi 

ändå belastat det med en nedskrivning för befarade kundförluster på 1,0 MSEK och en justering på 0,9 

MSEK av köpeskilling i ett av våra förvärv. Arbetet med att trimma för ökad resultatgenerering är en 

fortgående process. Vi anpassar organisationen genom att kraftsamla i lite färre och större 

affärsenheter, vi utvecklar våra tjänsteerbjudanden och vi ser över våra kundprioriteringar. Detta blir än 

viktigare i den drastiskt förändrade marknad vi nu möter. 
 

Omställning till kristider 

Effekterna av covid-pandemin och den åtföljande krisen i världsekonomin skapar naturligt nog väldigt 

stor osäkerhet framåt. Den omställningen vi haft att göra i samband med krisens utbrott i månadsskiftet 

februari/mars tar jag som ett annat styrkebesked för B3. Vår affärsmodell och vårt arbetssätt gör oss 

väldigt anpassningsbara. Sedan månadsskiftet februari/mars har vi ställt om fullt ut till digitalt 

arbetssätt. I skrivande stund, två månader senare, rullar 90 procent av våra uppdrag på som tidigare, om 

än på distans.  
 

Visst ser vi en negativ påverkan på våra affärer. Krisen slår väldigt hårt mot en del av våra kunder, men 

riskspridning har vi som en del i B3s DNA. Vår exponering mot rena krisbranscher som rese- och 

upplevelsebranschen utgör några få procent av vår omsättning. Därutöver har permitteringsvågen i 

industrin i ökande grad lett till neddragningar i pågående uppdrag. De besked vi får från kunderna 

uttrycker angelägenhet att vi håller igång projekten om än med reducerad tid, respektive är beredda att 

återuppta verksamheten när permitteringsperioden är över. Det ger oss viss tillförsikt, men för att hålla 

kapacitetsutnyttjande uppe, har vi att intensifiera säljansträngningen och utnyttja potentialen i den 

breda kundbas vi har. 
 

Möjligheterna till nyförsäljning hos krisdrabbade kunder är väldigt begränsad i det korta perspektivet, 

men vi ser också delar av vår kundbas där man oförtrutet strävar vidare i sina digitaliseringsprojekt med 

oförminskad intensitet. I krisens spår tror vi också att intresset för digitala affärsmodeller och digitalt 

arbetssätt förstärks, något som vi tror kan ha en gynnsam effekt på efterfrågan på våra tjänster på 

längre sikt. 
  

En av Sveriges Bästa Arbetsplatser 

Ytterligare ett styrkebesked fick vi när Great Place to Work™ presenterades årets vinnare i tävlingen om 

Sveriges bästa arbetsplatser, och där B3 Consulting Group placerades som näst bäst i kategorin Stora 

organisationer med över 250 medarbetare. Vi tar det som kvitto på det långsiktiga arbetet vi drivit under 

många år för att skapa en bra företagskultur och en attraktiv arbetsplats för branschens bästa konsulter, 

något vi alltid betraktat som en av våra viktigaste framgångsfaktorer. 
 

Sammanfattningsvis går vi in i en period av större osäkerhet och vi räknar med att vi har några tuffa 

kvartal framför oss. Men vi gör det väl medvetna om våra styrkor, vår flexibilitet, och om den 

inneboende kraften i digitaliseringsvågen. Vi vet att kris skapar möjligheter, och det är vår bestämda 

avsikt att komma genom denna som ett fortsatt framgångsrikt företag. 

 

Sven Uthorn  

 



 

 

 

 

Under Q1 

• B3s dotterbolag Rebel and Bird har byggt Hjärt-Lungfondens nya webbplats för att öka donationerna till forskning 

• B3 har fått förtroendet att ansvara för Almi Företagspartners fullständiga IT-miljö 

• B3s dotterbolag Rebel and Bird har byggt Gröna Lunds nya webbplats för en bättre nöjesparkupplevelse 

• B3 startar nytt specialistbolag – B3 Indes – inom Business Intelligence och Data Science i Göteborg 

• B3 slår samman två bolag till ett: B3 Effekt för att ytterligare förstärka erbjudandet mot offentlig sektor 

• B3 har blivit certifierat enligt Great Place to Works (”GPTW”) internationella standard 

• B3 har skapat en ny digital plattform åt Convictus, en ideell förening som arbetar med att stötta människor som 

lever i utsatthet. Arbetet drivs som en del av B3 Social innovation 

• B3 får förtroendet som ramavtalsleverantör gällande IT-produktion och IT-infrastruktur till Försäkringskassan 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 och har preciserat bolagets finansiella 

mål som reflekterar ny inriktning 

Efter periodens utgång 

• B3 bildar det nya bolaget B3 Business Transformation, genom en sammanslagning av B3 Alenio, B3 Connect,  

B3 Insight och B3 Interact, med kompetens inom bland annat datadriven analys och insikt, det digitala kundmötet 

och Customer Experience 

• B3s dotterbolag Rebel and Bird har byggt Formpipes nya webbplats för att driva ökad konvertering och 

merförsäljning online 

• B3 är av Great Place to Work (”GPTW”) utsedd till Sveriges näst bästa arbetsplats i kategorin Stora organisationer 

med över 250 medarbetare 

 

 

 

Första kvartalet, januari – mars 2020 

Intäkter och resultat 

Omsättningen uppgår under första kvartalet till 247,8 (216,8) MSEK. Tillväxten var 14,3 (18,0) procent. 

Intäktsökningen kommer sig av en ökad leveransförmåga till följd av rekrytering och förvärv. För en 

mindre del av affären används underkonsulter, vilket under kvartalet uppgår till 7,8 (6,9) procent av 

omsättningen.  

 

För att uppnå högre operationell effektivitet och resultatgenerering pågår förändring i 

organisationsstruktur och arbetssätt sedan hösten 2019. Detta för att anpassa mot en delvis 

förändrad marknadsbild, avseende bland annat projektledning och verksamhetsutveckling. 

Arbetet, som har medfört viss resultatförbättring under kvartalet, fortlöper med samma fokus. 

 

Rörelsens totala kostnader under kvartalet uppgår till 228,7 (202,4) MSEK. Personalkostnader 

uppgår till 179,4 (151,8) MSEK, vilket motsvarar 72,4 (70,0) procent av omsättningen. 

Rörelseresultatet uppgår under kvartalet till 19,4 (15,3) MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal 

om 7,8 (7,1) procent.  
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Säsongsvariationer 

Generellt har det första och andra kvartalet relativt jämn arbetsintensitet. Tredje kvartalet 

inkluderar större delen av semesterperioden och fjärde kvartalet är det mest arbetsintensiva. 

Antalet arbetsdagar första kvartalet 2020 var 63 (63).   

Segmentsredovisning 

B3 har från årsskiftet förändrat sin affärsområdesstruktur. I syfte att höja effektivitet och skapa 

bättre förutsättningar att utveckla verksamheten har affärsområde Nord, med bolag på orterna 

Sundsvall, Gävle och Borlänge, integrerats i affärsområdena Digital Innovation och Digital 

Management. Cirka 90 procent av omsättningen för affärsområde Nord 2019 är flyttad till 

affärsområde Digital Management och resterande till affärsområde Digital Innovation. De 

jämförande sifforna första kvartalet 2019 är justerade på samma sätt. Vidare kommer 

affärsområde Digital Infra under andra kvartalet 2020 att byta namn till affärsområde Cloud & 

Technology för att tydligare markera verksamhetens inriktning. 

 

Nedan ges en allmän beskrivning för affärsområdena. För detaljerad uppställning över 

segmentens intäkter och resultat se vidare not 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsområde Digital Innovation 

Affärsområdet är fokuserat på utveckling av applikationsprogramvara, digitala kundupplevelser,  

produkter och tjänster. Under kvartalet har den kraftiga tillväxten för affärsområdet, 67,7 (62,7) 

procent, lett till att Digital Innovation nu står för 47 (34) procent av koncernens omsättning.  

 

Digital Innovations omsättning stärktes med 50,8 MSEK till 125,8 (75,0) MSEK och rörelseresultatet 

blev 11,1 (9,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,8 (13,1) procent. Marginalen för första 

kvartalet 2020 är påverkad av de tillväxtsatsningar inom ledning och försäljning som genomförts 

under 2019. Affärsområdet har en god efterfrågan och ett högt kapacitetsutnyttjande. Förutom 

tillväxt inom branscherna IT, media, underhållning respektive Handel samt Industri påverkas även 

tillväxten av gjorda förvärv. Per 1 juli 2019 ingår i affärsområdet förvärvet av Nuway med 

specialkompetens inom systemutveckling. I december 2019 övertog dotterbolaget Rebel and Bird 

huvuddelen av rörelsen i Nectima med elva medarbetare. 

 

Affärsområde Digital Management 

Affärsområdet erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling, digital transformation, förändrings-

ledning, beslutsstöd m.m. Digital Management står för 36 (46) procent av koncernens omsättning. 

Kunderna finns inom bland annat landsting, myndigheter, bank- och finans- samt telekomsektorn. 

 

Digital Management omsatte 94,1 (102,8) MSEK med ett rörelseresultat om 6,1 (6,5) MSEK. Under 

kvartalet minskar omsättningen för affärsområdet med 8,5 (4,6) procent med en rörelsemarginal 

om 6,5 (6,3) procent. Sedan 2019 har affärsområdet känt av en viss återhållsamhet inom offentlig 

sektor samt en försvagad efterfrågebild avseende framförallt projektledning och verksamhets-

utveckling. För att höja effektiviteten och utveckla verksamheten anpassas organisation, 

kundprioriteringar och arbetssätt mot en delvis förändrad marknadsbild.  

 

Digital Innovation 

47 (34) %

Digital Management 

36 (46) %

Digital Infra 

17 (20) %

Andelen intäkter per affärsområde, Q1 2020 (2019)

Digital Innovation 

55 (57) %

Digital Management 

30 (37) %

Digital Infra 

15 (6) %

Andelen EBIT per affärsområde, Q1 2020 (2019)



 

 

 

Affärsområde Digital Infra 

Affärsområdet erbjuder tjänster kring effektiv, säker, skalbar och tillgänglig infrastruktur. Digital 

Infra står för 17 (20) procent av koncernens omsättning. Marknaden kännetecknas av att nya och 

befintliga lösningar flyttas till molnet och IT-säkerhetsfrågor är i fokus. Affärsområdets utveckling 

påverkas främst av återhållsamhet i kundmarknaden sedan våren 2019. Arbete pågår med att höja 

den operationella effektiviteten och stärka resultatgenereringen. Digital Infra omsatte 45,7 (43,8) 

MSEK med ett rörelseresultat om 3,0 (1,0) MSEK. Tillväxten uppgår till 4,3 (17,1) procent med en 

rörelsemarginal om 6,6 (2,3) procent.  

 

Kassaflöde och finansiell ställning  

Koncernens kassaflöde uppgår under perioden till -2,2 (0,1) MSEK. Kassaflöde från den löpande 

verksamheten uppgår till 8,8 (3,5) MSEK, där rörelsen hade ett positivt kassaflöde om 31,5 (11,7) 

MSEK och rörelsekapitalet förändrades med -22,7 (-8,2) MSEK. Finansieringsverksamheten ger ett 

kassaflöde om -9,7 (4,1) MSEK för första kvartalet 2020 kopplat till amortering av lån.  

 

Koncernens likvida medel uppgår per den 31 mars till 25,3 (22,2) MSEK. Likvida medel per den 31 

december 2019 uppgick till 27,5 (22,1) MSEK.  

 

Eget kapital uppgår vid periodens utgång till 151,0 (135,2) MSEK. Koncernen har per den 31 mars 

en nettoskuld, exklusive påverkan av IFRS 16-redovisning av leasingavtal, om 74,8 (65,1) MSEK. 

Nettoskulden som andel av EBITA på rullande 12 månaders basis uppgår till 2,1 (1,3). Siffran 

påverkas av den ökade nettoskulden, framför allt kopplat till gjorda investeringar, och den lägre 

resultatutvecklingen under de tre sista kvartalen 2019. Soliditeten uppgår till 28,0 (26,9) procent.  

 

Medarbetare  

B3s nettoförändring av antal medarbetare under kvartalet var -21 (40). Per 31 mars uppgår 

antalet medarbetare till 691 (649).  

 

Kunder 

B3 hade vid ingången av 2020 över 200 aktiva kunder av vilka ingen enskild kund representerar 

mer än tio procent av bolagets samlade omsättning. Bolagets tio största kunder representerar 

tillsammans cirka 24 procent av B3s omsättning och efterföljande 40 största kunder 

representerar cirka 40 procent av omsättningen. Cirka 50 procent av B3s omsättning är relaterad 

till branscher med lågt eller måttligt konjunkturberoende. Därutöver utgör intäkter från egna 

ramavtal knappt 20 procent av bolagets omsättning. Krisen som en följd av coronaviruset har 

påverkat en del av B3s kunder. Dock utgör bolagets exponering mot rena krisbranscher endast 

några få procent av omsättningen. 

 

Myndighet, kommun 

21 (24) %

Bank, finans, försäkring 

18 (18) %

Vård 8 (8) %

IT, media, underhållning 

13 (15) %

Industri 12 (10) %

Handel 7 (5) %

Telekom 4 (5) %

Transport, logistik 

5 (6) %

Övriga 12 (9) %

Andelen av intäkter per bransch, R12 Q219-Q120 (Q218-Q119)
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B3 Consulting Group AB (publ) verkar som sammanhållande moderbolag för verksamheterna i 

alla dotterbolag. Moderbolaget har ansvar för koncerngemensamma tjänster som IT, ekonomi, 

administration, Employer Branding, HR, affärsutveckling och marknadsföring. Moderbolaget 

ansvarar också för det samlade erbjudandet mot större ramavtalskunder. 

 

Första kvartalet, januari – mars 2020 

Intäkter och resultat 

Moderbolagets nettoomsättning uppgår under kvartalet till 37,9 (37,2) MSEK, vilket härrör från 

ramavtal som är gemensamma för koncernen och faktureras via B3 Consulting Group AB (publ). 

Moderbolagets totala rörelseintäkter uppgår till 62,6 (60,6) MSEK. Skillnaden mellan 

moderbolagets omsättning och totala rörelseintäkter är vidarefakturering till dotterbolagen av 

koncerngemensamma tjänster. Rörelseresultatet uppgår under kvartalet till -1,0 (0,1) MSEK. 

 

Finansiell ställning 

Likvida medel per den 31 mars uppgår till 11,8 (12,3) MSEK. Moderbolaget har en checkkredit 

med limiten 35,0 (15,0) MSEK, varav 0,0 (0,0) MSEK utnyttjats. I syfte att ytterligare öka 

flexibiliteten vid finansiering av förvärv tecknade och utnyttjade bolaget i november 2018 ett 

treårigt Term Facility-avtal på 40 MSEK, varav 10 MSEK är amorterat per 31 mars 2020. För 

förvärvet Nuway har moderbolaget under 2019 tagit upp ett lån om 11,3 MSEK, varav 2,1 MSEK 

är amorterat per 31 mars 2020. Moderbolagets eget kapital uppgår till 185,3 (180,0) MSEK. Den 

31 mars har bolaget en nettoskuld om 62,4 (52,7) MSEK. Soliditeten är 44,0 (45,3) procent. 

 

B3s aktie är sedan december 2016 noterad på Nasdaq Stockholm. Den 31 mars 2020 finns totalt 

7 521 875 aktier och lika många röster, fördelat på 2 068 ägare. Aktiekapitalet uppgår till 752 187,50 kr. 

 

Framtidsutsikter och finansiella mål 

B3-koncernen kommer att utvecklas i takt med ökad leveransförmåga till följd av rekrytering och 

förvärv, baserat på kundernas efterfrågan och det allmänna investeringsklimatet. Bolaget lämnar 

inga prognoser.  

 

Det globala utbrottet av coronaviruset och den därtill relaterade ekonomiska tillbakagången i 

världsekonomin skapar osäkerhet framförallt på kort sikt. På längre sikt är uppfattningen att de 

områden B3 arbetar inom vad gäller ny teknik och digitalisering kommer att växa. 

 

Styrelsen har fastlagt en övergripande målsättning för de närmaste tre åren att: 

- passera 1 miljard SEK i årsomsättning och fortlöpande växa snabbare än marknaden 

- uppnå en rörelsemarginal (EBIT) om tio procent för att därefter uthålligt kunna generera  

8–12 procent årligen 

- växa vinst per aktie i takt med eller snabbare än EBIT 

- skuldsättningskvoten som andel av EBITA normalt ska understiga 1,5 

- bolaget årligen ska dela ut upp till två tredjedelar av bolagets resultat efter skatt hänförligt till 

aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), dock med beaktande av koncernens behov av 

kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

B3-koncernen kan i sin verksamhet utsättas för olika risker, vissa av dessa kan bolaget 

kontrollera medan andra är utanför bolagets kontroll. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

finns beskrivna i årsredovisningen för 2019 under avsnittet ”Risker och riskhantering” i 

förvaltningsberättelsen samt under not 3.  

 



 

 

 

Utbrottet av coronaviruset påverkar marknaden och därmed även B3-koncernen, vilket medför 

att osäkerheten kring ovan nämnda risker och osäkerhetsfaktorer ökar. I vilken utsträckning är 

för närvarande inte kvantifierbart. 

 

Årsstämma äger rum den 14 maj 2020 klockan 16.00 i B3s lokaler i Stockholm. Kallelse till 

årsstämma har offentliggjorts på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt 

annonserats i Dagens Industri. Stämmohandlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

 

Årsstämma för 2019, Stockholm  14 maj 2020 

Delårsrapport Q2, jan-juni 2020  20 augusti 2020 

Delårsrapport Q3, jan-sept 2020  5 november 2020 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten över första kvartalet 2020 

ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat 

samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 

som ingår i koncernen står inför. 

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning. 

 

Stockholm den 7 maj 2020 
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En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via 

www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.  Det finns möjlighet att mailledes ställa 

frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se 
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företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att 

bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat 

i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 

839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, 

och Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se  
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING  januari - mars  januari -- december  

MSEK   2020 2019   2019    

Nettoomsättning  247,8 216,8  839,5   

Övriga rörelseintäkter  0,3 0,9  1,0   

Rörelsens intäkter m.m   248,1 217,7   840,5    

Uppdragsspecifika externa kostnader  -26,2 -24,4  -102,6   

Övriga externa kostnader  -15,3 -18,2  -78,4   

Tilläggsköpeskilling för rörelseförvärv 1  -0,9 -1,5  -3,8   

Personalkostnader  -179,4 -151,8  -599,6   

Avskrivningar och nedskrivningar 2  -6,9 -6,5  -24,8   

Övriga rörelsekostnader  0,0 0,0  0,0   

Rörelseresultat   19,4 15,3   31,3    

        

Resultat från finansiella investeringar        

Finansiella intäkter  0,0 0,0  0,0   

Resultat från andelar i intresseföretag  -0,8 -0,2  -1,2   

Finansiella kostnader  -1,1 -0,7  -4,3   

Resultat efter finansiella poster   17,5 14,4   25,8    

Skatt  -4,3 -3,8  -8,2   

PERIODENS RESULTAT   13,2 10,6   17,6    

        

Periodens resultat hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare  10,1 7,9  10,7   

Innehav utan bestämmande inflytande  3,1 2,7  6,9   

PERIODENS RESULTAT   13,2 10,6   17,6    

        
Resultat per aktie före utspädning, SEK  

 1,34 1,07  1,43   
Resultat per aktie efter utspädning, SEK  

 1,34 1,07  1,43   

        

KONCERNENS RAPPORT ÖVER    januari - mars januari -- december  

TOTALRESULTAT, MSEK   2020 2019   2019    

Periodens resultat  13,2 10,6  17,6   

Periodens övrigt totalresultat:  0,0 0,0  0,0   

Periodens totalresultat   13,2 10,6   17,6    

        

Periodens totalresultat hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare  10,1 7,9  10,7   

Innehav utan bestämmande inflytande  3,1 2,7  6,9   

Periodens totalresultat   13,2 10,6   17,6    

        

1 Beloppet avser en omvärderng av skulden för tilläggsköpeskillingen för förvärvet 2019 i Nuway AB. Enligt Internationella    
redovisningsbestämmelser, IFRS, ska B3 Consulting Group redovisa denna omvärdering  av tilläggsköpeskilling som en kostnad i rörelsen.  

 

 

 

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellerna 

 



 

 

 

       
KONCERNENS BALANSRÄKNING 31 mars   31 mars   31 december   

MSEK 2020   2019   2019   

TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 217,3  168,9  213,1  

Nyttjanderättstillgångar 63,9  51,9  63,8  

Materiella anläggningstillgångar 5,2  28,3  4,6  

Uppskjutna skattefordringar 3,0  3,6  2,4  

Andra långfristiga fordringar 4,8  5,0  4,7  

Andelar i intresseföretag 5,8  7,3  9,7  

Summa anläggningstillgångar 300,0  265,0  298,3  

Omsättningstillgångar       
Kundfordringar 151,9  171,0  147,9  

Fordringar hos intresseföretag 3,4  1,9  6,1  

Aktuella skattefordringar 12,6  22,7  24,5  

Övriga fordringar 21,0  2,4  4,1  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24,4  17,1  13,6  

Likvida medel 25,3  22,2  27,5  

Summa omsättningstillgångar 238,6  237,3  223,7  

SUMMA TILLGÅNGAR 538,6   502,3   522,0   

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital       
Aktiekapital 0,8  0,7  0,8  

Övrigt tillskjutet kapital 60,6  53,9  60,6  

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 35,4  44,9  25,3  

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 96,8  99,5  86,7  

Innehav utan bestämmande inflytande 54,2  35,7  51,1  

Summa eget kapital 151,0   135,2   137,8  

Långfristiga skulder       
Uppskjutna skatteskulder 0,5  1,8  0,5  

Övriga avsättningar 0,6  0,3  0,3  

Långfristiga räntebärande skulder 103,7  86,3  105,9  

Övriga långfristiga skulder 14,1  14,1  14,1  

Summa långfristiga skulder 118,9  102,5  120,8  

Kortfristiga skulder       
Kortfristiga räntebärande skulder 35,5  54,8  36,9  

Leverantörsskulder 21,0  27,8  23,6  

Aktuella skatteskulder 1,3  1,5  1,7  

Skulder till intresseföretag 0,9  2,1  2,1  

Övriga kortfristiga skulder 138,7  120,2  137,2  

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 71,3  58,2  61,9  

Summa kortfristiga skulder 268,7  264,6  263,4  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 538,6   502,3   522,0   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   BALANSERAT SUMMA   

   RESULTAT EGET KAPITAL INNEHAV  

  ÖVRIGT INKLUSIVE HÄNFÖRLIGT TILL UTAN  

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL AKTIE- TILLSKJUTET ÅRETS MODERBOLAGETS BESTÄMMANDE SUMMA EGET 

koncernen (MSEK) KAPITAL KAPITAL RESULTAT AKTIEÄGARE INFLYTANDE KAPITAL 

Ingående eget kapital per 1 januari 2019 0,7 53,9 38,3 92,9 29,5 122,4 

Ändrade redovisningsprinciper IFRS 16   -1,3 -1,3 0,0 -1,3 

Ingående eget kapital per 1 januari 2019        

inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper 0,7 53,9 37,0 91,6 29,5 121,1 

Periodens resultat   7,9 7,9 2,7 10,6 

Periodens övrigt totalresultat    - - - 

Periodens totalresultat   7,9 7,9 2,7 10,6 

Transaktioner med aktieägare:       

ökning genom förvärv      3,6 3,6 

Summa transaktioner med aktieägare     0,0 0,0 3,6 3,6 

Utgående eget kapital per 31 mars 2019 0,7 53,9 44,9 99,5 35,7 135,2 

       

       

   BALANSERAT SUMMA   

   RESULTAT EGET KAPITAL INNEHAV  

  ÖVRIGT INKLUSIVE HÄNFÖRLIGT TILL UTAN  

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL AKTIE- TILLSKJUTET ÅRETS MODERBOLAGETS BESTÄMMANDE SUMMA EGET 

koncernen (MSEK) KAPITAL KAPITAL RESULTAT AKTIEÄGARE INFLYTANDE KAPITAL 

Ingående eget kapital per 1 januari 2020 0,8 60,6 25,3 86,7 51,1 137,8 

Periodens resultat   10,1 10,1 3,1 13,2 

Periodens övrigt totalresultat    - - - 

Periodens totalresultat   10,1 10,1 3,1 13,2 

Transaktioner med aktieägare:       

Summa transaktioner med aktieägare             

Utgående eget kapital per 31 mars 2020 0,8 60,6 35,4 96,8 54,2 151,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS    2020-01-01   2019-01-01   2019-01-01   

MSEK   2020-03-31   2019-03-31   2019-12-31   

Rörelseresultat  19,4  15,3  31,3  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  7,1  6,3  27,0  

Erhållen ränta  0,0  0,0  0,0  

Erlagd ränta  -1,1  -0,7  -4,3  

Betald inkomstskatt  6,1  -9,2  -16,3  

Kassaflöde från den löpande verksamheten               

före förändring av rörelsekapital  31,5  11,7  37,7  

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar  -24,5  -6,7  29,9  

Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder   1,8   -1,5   -12,4   

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8,8  3,5  55,2  

        

Investeringsverksamhet        

Rörelseförvärv Not 5 2,4  -3,7  -11,1  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -0,6  -1,1  -1,9  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -0,5  -1,1  -4,7  

Årets lämnade aktieägartillskott till intresseföretag  -2,5  -1,6  -5,0  

Övriga förändringar finansiella anläggningstillgångar  -0,1   -   0,0   

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1,3  -7,5  -22,7  

        

Finansieringsverksamhet        

Upptagna lån  0,0  9,0  43,8  

Amortering lån  -9,7  -4,9  -42,5  

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  0,0  -  -16,7  
Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande 
inflytande 0,0  -  -4,4  

Inbetalning teckningsoptioner  0,0  -  0,0  

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 0,0   -   -7,3   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9,7  4,1  -27,1  

Periodens kassaflöde  -2,2  0,1  5,4  

        

Avstämning av förändring i kassa och bank        

Ingående balans likvida medel  27,5  22,1  22,1  

Utgående balans likvida medel   25,3   22,2   27,5   

Förändring av likvida medel  -2,2  0,1  5,4  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER     

         

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING               januari - mars     januari -- december 

MSEK   2020 2019   2019   

Rörelsens nettoomsättning  37,9 37,2  140,9  

Övriga intäkter  24,7 23,4  91,5  

Rörelsens intäkter   62,6 60,6   232,4   

     

Rörelsens kostnader     

Uppdragsspecifika externa kostnader  -39,1 -38,2  -147,9  

Övriga externa kostnader  -9,4 -14,2  -52,9  

Personalkostnader  -14,6 -7,9  -33,1  

Avskrivningar och nedskrivningar  -0,5 -0,2  -1,2  

Övriga rörelsekostnader  0,0 0,0  0,0  

Rörelseresultat   -1,0 0,1   -2,7   

     

Resultat från finansiella investeringar     

Resultat från andelar i koncernföretag  0,0 15,0  33,3  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0,1 0,0  1,0  

Räntekostnader och liknande resultatposter  -0,4 -0,2  -1,5  

Resultat efter finansiella poster   -1,3 14,9   30,1   

     

Bokslutsdispositioner     

Koncernbidrag - - 1,2  

Skatt  0,2 0,0  0,0  

PERIODENS RESULTAT   -1,1 14,9   31,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING       31 mars      31 mars   31 december  

MSEK   2020   2019   2019  

TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar  5,4  2,1  5,1  

Materiella anläggningstillgångar   1,8   2,4   2,0  

  7,2  4,5  7,1  

Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag  276,5  233,0  265,5  

Fordringar hos koncernföretag  0,0  0,9  0,0  

Andelar i intresseföretag  9,5  12,9  16,5  

Andra långfristiga fordringar  2,9  3,2  2,8  

Uppskjuten skattefordran  0,9  0,7  0,7  

    289,8   250,7   285,5  

Summa anläggningstillgångar   297,0   255,2   292,6  

         
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  19,8  29,9  27,5  

Fordringar hos koncernföretag  80,5  90,0  74,7  

Fordringar hos Intresseföretag  2,8  0,9  5,7  

Skattefordringar  0,8  1,7  1,3  

Övriga fordringar  0,6  0,2  -  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   7,8   7,0   5,1  

  112,3  129,7  114,3  

Kassa och bank  11,8  12,3  10,2  

Summa omsättningstillgångar   124,1   142,0   124,5  

SUMMA TILLGÅNGAR   421,1   397,2   417,1  

         
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  0,8  0,7  0,8  

Reservfond   0,0   0,0   0,0  

    0,8   0,7   0,8  

Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  185,6  164,4  154,3  

Periodens resultat   -1,1   14,9   31,3  

    184,5   179,3   185,6  

Summa eget kapital  185,3  180,0  186,4  

Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  61,4  32,5  64,6  

Övriga långfristiga skulder  14,1  0,0  0,0  

Summa långfristiga skulder  75,5  32,5  64,6  

      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  12,8  32,5  12,8  

Leverantörsskulder  7,5  5,9  6,8  

Skulder till koncernföretag  122,8  123,9  113,2  

Skulder till intresseföretag  0,9  2,0  2,1  

Övriga kortfristiga skulder  10,1  12,3  26,3  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6,2  8,1  4,9  

Summa kortfristiga skulder  160,3  184,7  166,1  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   421,1   397,2   417,1  

 



 

 

 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

B3 tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med senast 

avgivna årsredovisning. Komplett beskrivning av redovisnings- och värderingsprinciper finns beskrivna i årsredovisningen för 2019 

under not 2.   

  

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen och RFR 2 och tillämpar redovisningsprinciper och 

värderingsprinciper som i årsredovisningen för 2019.   

 

 

NOT 2 RÖRELSESEGMENT OCH UPPDELNING AV INTÄKTER 

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och 

för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. B3 har från årsskiftet förändrat sin affärsområdesstruktur. I syfte att höja 

effektivitet och skapa bättre förutsättningar att utveckla verksamheten har affärsområde Nord, med bolagen på orterna Sundsvall, 

Gävle och Borlänge, integrerats i affärsområde Digital Innovation och Digital Management. Koncernen bedriver för närvarande endast 

verksamhet i Sverige. För ytterligare beskrivning av affärsområdena se vidare från sid 4.  

 

Segmentsredovisning Digital Innovation  Digital Management  Digital Infra   Övrigt 1  Totalt 

  Q1 2020 Q1 2019   Q1 2020 Q1 2019   Q1 2020 Q1 2019     Q1 2020 Q1 2019   Q1 2020 Q1 2019 

Intäkter från externa kunder 112,6 70,6  89,1 99,9  41,5 40,1   4,6 6,2  247,8 216,8 

intäkter från andra segment 13,2 4,4   5,0 2,9   4,2 3,7     -22,4 -11,0       

Summa intäkter 125,8 75,0  94,1 102,8  45,7 43,8   -17,8 -4,8  247,8 216,8 

                

Rörelseresultat 11,1 9,8  6,1 6,5  3,0 1,0   -0,8 -2,0  19,4 15,3 

Rörelsemarginal 8,8% 13,1%  6,5% 6,3%  6,6% 2,3%   n.a. n.a.  7,8% 7,1% 

                
1 Övrigt innehåller koncernelimineringar, koncernjusteringar samt moderbolaget           

Fr o m 1 januari 2020 är affärsområde Nord uppdelat mellan kvarvarande affärsområden. Jämförelsesiffror för 2019 är omräknade enligt samma princip.    

För 2019 innebär detta en ökning för Digital Management med 17,9 MSEK på intäkter och ökning med 1,3 MSEK på rörelseresultatet 
skillnaden för Digital Innovation är en ökning av intäkter med 2,1 MSEK och ökning på rörelseresultatet för 2019 med 0,1 MSEK. 

   

   

                

Intäkter uppdelade på segment Digital Innovation  Digital Management  Digital Infra   Övrigt 1  Totalt 

och bransch Q1 2020 Q1 2019  Q1 2020 Q1 2019  Q1 2020 Q1 2019   Q1 2020 Q1 2019  Q1 2020 Q1 2019 

Intäkter från externa kunder 112,6 70,6  89,1 99,9  41,5 40,1   4,6 6,2  247,8 216,8 

intäkter från andra segment 13,2 4,4  5,0 2,9  4,2 3,7   -22,4 -11,0  0,0 0,0 

Summa intäkter 125,8 75,0  94,1 102,8  45,7 43,8   -17,8 -4,8  247,8 216,8 

                     
Bransch                     
Myndighet, kommun 8,9 5,4  24,6 27,9  13,0 14,2   3,5 1,3  50,1 48,8 

Bank, finans, försäkring 15,8 6,6  22,3 26,5  8,2 4,7   0,1 -0,4  46,3 37,3 

Vård 3,9 3,2  13,5 13,5  2,3 0,9   -0,2 1,1  19,6 18,6 

IT, media, underhållning 23,5 21,1  2,4 2,2  3,9 4,7   0,4 2,8  30,2 30,8 

Industri 19,7 13,6  4,0 7,6  4,9 5,4   0,4 0,7  29,0 27,3 

Transport/Logistik 3,6 2,1  7,3 6,1  1,9 2,0   -0,1 0,0  12,6 10,2 

Telecom 5,0 1,9  3,7 5,1  1,2 3,1   0,9 -0,8  10,7 9,3 

Handel 15,5 6,5  1,5 2,9  0,5 1,3   -0,5 0,6  17,1 11,3 

övrigt 16,7 10,2  9,8 8,2  5,7 3,8   0,0 1,0  32,2 23,2 

Summa intäkter 112,6 70,6  89,1 99,9  41,5 40,1   4,6 6,2  247,8 216,8 

 

 

NOT 3 NYCKELTAL - KONCERNEN (MSEK)                  januari -- mars      januari -- december 

          2020   2019   2019   

Nettoomsättning    247,8  216,8  839,5  

Omsättningstillväxt %    14,3%  18,0%  15,6%  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)  26,3  21,8  56,1  

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) %  10,6%  10,1%  6,7%  

Rörelseresultat (EBIT)    19,4  15,3  31,3  

Rörelsemarginal (EBIT) %    7,8%  7,1%  3,7%  

Soliditet %     28,0%  26,9%  26,4%  

Genomsnittligt antal anställda    678  600  642  

Genomsnittligt antal medarbetare   702  629  669  

UB antal anställda    670  618  685  

UB antal medarbetare    691  649  712  

Balansomslutning     538,6  502,3  522,0  

Avkastning på eget kapital %     9,1%  8,2%  13,5%  

Vinst per aktie, SEK         1,34   1,07   1,43   

 



 

 

 

Definitioner av nyckeltal 

B3 presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. B3 anser att dessa mått ger värdefull 

kompletterande information till investerare och bolagets ledning, då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte 

alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella 

mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. 

 

 

Nettoomsättning 

Definition: Bolagets intäkter under perioden. Nettoomsättning värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med 

avdrag för rabatter. 

 

Omsättningstillväxt 

Definition: Den procentuella förändringen av nettoomsättning den gångna perioden jämfört med samma period föregående år. 

Användning: Nyckeltalet bedöms av bolaget bidra till förståelse för bolagets historiska utveckling. 

 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 

Definition: Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. 

Användning: Nyckeltalet redovisas då det är ett vanligen använt mått på företags finansiella resultat. Bolaget anser att nyckeltalet bidrar till investerares 

förståelse för bolagets resultatutveckling under perioden och över tid. Förenklat visar måttet det resultatgenererade kassaflödet i verksamheten. 

 

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) 

Definition: EBITDA i förhållande till nettoomsättning för samma period. 

Användning: Nyckeltalet redovisas då det är ett vanligen använt mått på företags finansiella resultat. Bolaget anser att nyckeltalet bidrar till 

investerares förståelse för bolagets resultatutveckling under perioden och över tid. 

 

Rörelseresultat (EBIT) 

Definition: Periodens resultat före skatt, räntekostnader, ränteintäkter samt resultat från andelar i intressebolag (avser raden finansiella intäkter i 

resultatrapporten). 

Användning: Nyckeltalet presenteras för att ge en bild av bolagets resultatutveckling som genereras i den löpande verksamheten under perioden 

och över tid. 

 

Rörelsemarginal (EBIT) 

Definition: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning för samma period. 

Användning: Nyckeltalet presenteras för att ge en bild av bolagets resultatutveckling som genereras i den löpande verksamheten under perioden 

och över tid. Måttet återspeglar verksamhetens lönsamhet. Det är användbart för att följa upp effektiviteten i verksamheten före beaktande av 

kapitalbindning. Nyckeltalet används såväl internt i styrning och uppföljning av verksamheten som för benchmarking med andra företag i branschen. 

 

EBITA 

Definition: Rörelseresultat före eventuell nedskrivning av immateriella tillgångar. 

 

Soliditet 

Definition: Utgående eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. 

Användning: Bolaget anser att nyckeltalet bidrar till investerares förståelse för bolagets finansiella ställning vid utgången av perioden. God 

soliditet ger en beredskap att kunna hantera perioder med svag konjunktur och finansiell beredskap för tillväxt. 

 

Genomsnittligt antal anställda 

Definition: Summan av antalet anställda vid periodens ingång och antalet anställda vid periodens utgång (UB) dividerat med två. För helår 

summeras respektive kvartals UB och divideras med antalet kvartal. 

Användning: Då bolagets kostnader och intäkter till stor del är beroende av bolagets anställda anser bolaget att nyckeltalet bidrar till förståelsen 

av bolagets utveckling. 

 

Genomsnittligt antal medarbetare 

Definition: Summan av antalet medarbetare vid periodens ingång och antalet medarbetare vid periodens utgång (UB) dividerat med två. För helår 

summeras respektive kvartals UB och divideras med antalet kvartal. 

Användning: Då bolagets kostnader och intäkter till stor del är beroende av bolagets medarbetare anser bolaget att nyckeltalet bidrar till 

förståelsen av bolagets utveckling. 

 

UB antal anställda 

Definition: Antalet anställda vid periodens utgång.  

Användning: Då bolagets kostnader och intäkter till stor del är beroende av bolagets anställda anser bolaget att nyckeltalet bidrar till förståelsen 

av bolagets utveckling. 

 

UB antal medarbetare 

Definition: Antalet anställda och antalet associerade konsulter (som endast arbetar åt B3) vid periodens utgång. 

Användning: Då bolagets kostnader och intäkter till stor del är beroende av bolagets medarbetare anser bolaget att nyckeltalet bidrar till 

förståelsen av bolagets utveckling. 

 

 



 

 

 

Balansomslutning 

Definition: Summan av bolagets tillgångar i balansräkningen. 

 

Avkastning på eget kapital 

Definition: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Om nyckeltalet beräknas 

för en period kortare än ett år används resultatet för den perioden. Resultatet räknas alltså inte om till en årssiffra. Genomsnittligt eget kapital är 

beräknat som ingående plus utgående eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med två. 

Användning: Bolaget anser att detta nyckeltal ger en bra bild av bolagets historiska lönsamhet. 

 

Nettoskuld, exkl. påverkan av IFRS 16 ”Leasingavtal” 

Definition: Räntebärande kortfristiga och långfristiga skulder (externa lån, bilar som finansieras via finansiell leasing) med avdrag för likvida medel 

samt andra räntebärande tillgångar (spärrade medel, depositioner). 

 

Skuldsättning 

Definition: Nettoskulden, exkl. påverkan av IFRS 16 ”Leasingavtal”, som en andel av EBITA. 

Användning: Måttet ger en bild över hur snabbt bolaget kan återbetala sina skulder. 

 

Vinst per aktie 

Definition: Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare netto efter skatt delat på genomsnittligt antal utestående aktier i bolaget. 

Användning: Bolaget anser att detta ger en bra bild av bolagets resultatutveckling. 

 

 

Härledning av vissa nyckeltal         

           
MSEK om inget annat 
anges                    jan -- mar         jan -- dec   

      2020 2019 2019   
Omsättning           247,8 216,8 839,5     

Ökning omsättning jmf föregående år    31,0 33,0 113,2   
Omsättningstillväxt          14,3% 18,0% 15,6%     

Rörelseresultat         19,4 15,3 31,3     

Avskrivningar och nedskrivningar    6,9 6,5 24,8   
Rörelseresultat före av och nedskrivningar EBITDA     26,3 21,8 56,1     

Rörelseresultat före av och nedskrivningar EBITDA     26,3 21,8 56,1     

Nettoomsättning     247,8 216,8 839,5   
Rörelsemarginal före av -och nedskrivningar EBITDA, %   10,6% 10,1% 6,7%     

Rörelseresultat EBIT          19,4 15,3 31,3     

Rörelseresultat          19,4 15,3 31,3     

Nettoomsättning     247,8 216,8 839,5   
Rörelsemarginal EBIT, %         7,8% 7,1% 3,7%     

Rörelseresultat         19,4 15,3 31,3     

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0   
Rörelseresultat före nedskrivningar EBITA     19,4 15,3 31,3     

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande   151,0 135,2 137,8     

Balansomslutning     538,6 502,3 522,0   
SOLIDITET           28,0% 26,9% 26,4%     

Resultat efter skatt         13,2 10,6 17,6     

Eget kapital inkl innehav utan bestämmande inflytande ingående balans 137,8 122,4 122,4   
Eget kapital inkl innehav utan bestämmande inflytande utgående balans 151,0 135,2 137,8   
Genomsnittligt eget kapital     144,4 128,8 130,1   
Avkastning på eget kapital, %       9,1% 8,2% 13,5%     

Långfristiga räntebärande skulder       -103,7 -86,3 -105,9     

Kortfristiga räntebärande skulder    -35,5 -54,8 -36,9   
Likvida medel      25,3 22,2 27,5   
Nettoskuld(-)/Nettokassa(+)  inkl IFRS 16     -113,9 -118,9 -115,3     

Långfristiga räntebärande skulder       -77,6 -47,2 -78,2     

Kortfristiga räntebärande skulder    -22,5 -40,1 -21,8   
Likvida medel      25,3 22,2 27,5   
Nettoskuld(-)/Nettokassa(+)  exkl IFRS 16     -74,8 -65,1 -72,5     

 

 

 

 



 

 

 

NOT 4 KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

De finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen utgörs av villkorad köpeskilling som uppgår till 13,6 (0,0) 

MSEK. Värderingen utgörs av en värdering i nivå 3 i verkligt värdehierarkin. 

 

Det verkliga värdet på koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder, vilka inte värderats till verkligt värde i balansräkningen, 

bedöms i allt väsentligt motsvara de redovisade värdena. 

 

Nivå 1: Verkligt värde bestäms enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument 

Nivå 2: Verkligt värde bestäms utifrån antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett från priser) observerbar marknadsdata som 

inte inkluderas i nivå 1 

Nivå 3: Verkligt värde bestäms utifrån indata som inte är observerbar på marknaden 

 

 

NOT 5 FÖRVÄRV AV RÖRELSER 

B3 förvärvar resterande 50% av B3 Cloud Services AB som därmed övergår från intressebolag till dotterbolag. Bolaget ingår från och 

med 1 januari 2020 som dotterbolag. B3 Cloud Services AB startades i juli 2017 som ett intressebolag till B3 Consulting Group AB 

(publ).  

I tabellen nedan redovisas erlagd köpeskilling samt förvärvade identifierbara tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. 

B3 Cloud Services AB 
 

Verkligt värde av förvärvade 
 

tillgångar och skulder  MSEK 100% 

Anläggningstillgångar 0,57 

Omsättningstillgångar exkl kassa 

4,94 

Kassa och bank inkl kortfristiga 
placeringar 

2,44 

Skulder -6,19 

Netto identifierbara tillgångar 
och skulder                             

1,75 

 

 
Köpeskilling 5,75 

Verkligt värde identifierbara 
 

nettotillgångar 1,76 

Goodwill 3,99 

  
Förvärvets inverkan på  

koncernens likvida medel   

Kontant reglerad köpeskilling -0,03 

Likvida medel i förvärvat 
dotterbolag 

2,44 

Påverkan på koncernens 
 

likvida medel vid förvärv 2,42 

 

 

NOT 6 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Ingen av aktieägarna, styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller närstående i B3 Consulting Group AB (publ) har haft någon 

direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med avseende på 

villkoren. Bolaget har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av 

aktieägarna, styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller närstående till bolaget. Överenskommelse om tjänster med 

närstående inklusive intressebolag sker på marknadsmässiga villkor. Inga transaktioner som väsentligen påverkat koncernens ställning 

och resultat har ägt rum mellan B3 Consulting Group AB (publ) och närstående. 

 

 

NOT 7 SÄSONGSVARIATIONER 

Generellt har det första och andra kvartalet relativt jämn arbetsintensitet. Tredje kvartalet inkluderar större delen av 

semesterperioden och fjärde kvartalet är det mest arbetsintensiva. Antalet arbetsdagar första kvartalet 2020 var 63, jämfört mot 63 

samma period föregående år. 


