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Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 
Oktober – december, fjärde kvartalet i sammandrag 

• Nettoomsättningen uppgick till 101,0 (118,0) MSEK.  
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 3,1 (7,9) MSEK. 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 (7,9) MSEK.  
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (0,10) SEK. 

  

2018 i sammandrag  
• Nettoomsättningen uppgick till 402,5 (445,7) MSEK. 
• Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 13,2 (17,8) MSEK.  
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 13,2 (17,2) MSEK.  
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,21) SEK.   
• Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie (12 öre) för räkenskapsåret.  

  

VD-rapport  
Fjärde kvartalet ger ett svagare resultat och lägre omsättning, jämfört med föregående år. Tillsammans med 
åtgärder och investeringar har högre frånvaro samt en produktionsdag mindre bidragit till det lägre resultatet 
och den lägre omsättningen. 

Under året har vi genomfört flera åtgärder och investeringar för att stärka vår konkurrenskraft samt för att 
öka vår effektivitet. Vi har bland annat lagt grunden för en modernare digital plattform som ska stödja oss i 
vår strävan att förbättra mobilitet, funktionalitet och effektivitet, oavsett vart vi befinner oss.  

För att säkerställa att våra konsulter uppfyller högt ställda kompetenskrav i alla våra projekt har vi utvecklat 
vår utbildningsverksamhet, projektledarskolan. Utöver detta har vi startat två nya kompetensområden, 
Kulturmiljö och Byggekonomi & Kalkyl, vilket kompletterar och stärker vårt erbjudande i hela landet. Vi har 
även minskat något i numerär genom att renodla vår verksamhet och säkerställt att vi har rätt konsulter hos 
oss. 

Dessa investeringar och åtgärder har även på helåret inneburit minskad omsättning och lägre resultat, jämfört 
med föregående år. Detta är dock en nödvändighet för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling. 

Som en naturlig del kommer tillväxt vara en viktig del framöver. Vi kommer fortsätta att bygga Hifab 
organiskt men tittar även på lämpliga förvärv som stärker och/eller kompletterar oss. 

För att skapa tillväxt och möta marknadens efterfrågan etablerar vi ett nytt marknadsområde i Mellansverige 
under inledningen av 2019. Det nya marknadsområdet har en geografisk täckning från Jönköping i söder till 
Uppsala i norr. Befintlig verksamhet i Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås och Uppsala flyttas över 
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till det nya marknadsområdet. Genom denna förändring får befintliga marknadsområden ett tydligare 
regionalt fokus och ökad kraft att utveckla storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. 

I utlandsverksamheten pågår sedan en tid omställning med förändrad projektportfölj som resulterat i en viss 
uppbromsning och minskad omsättning. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt 
stark där Hifab är verksam i Asien och Afrika.  

Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt stark inom de områden där Hifab är 
verksamt. Nedgången i nyproduktion av bostäder framöver förväntas kompenseras av ökat byggande av 
lokaler och anläggningar/infrastruktur. Effekter av långvarig politisk instabilitet och globala handelskrig kan 
dock försämra läget. 

Vi ser med tillförsikt fram mot ett spännande 2019 där Hifab är väl positionerade för att möta marknadens 
behov av kvalificerade bygg- och projektledningstjänster, spetsade med specialister, som gör oss unika. 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
 
Inga väsentliga händelser att rapportera.  
 

Några exempel på nya uppdrag under fjärde kvartalet  
 
Elektrifieringssatsning i Etiopien 
Hifab startar igång ett nytt projekt i Etiopien där vi projektleder en omfattande elektrifieringssatsning. Hifab 
med partners har skrivit ett konsultkontrakt med Ethiopian Electric Authority, EEP, för att ansvara för 
projektledning, projektering och byggande av nationellt centrum för övervakning och kontroll av Etiopiens 
elsystem. Projektet finansieras av franska utvecklingsmyndigheten AFD och beräknas löpa på fram till 2021. 
 
Social konsekvensanalys kompletterar Bolidens ansökningsprocess gällande ny gruva 
Boliden bedriver sedan 1968 gruvverksamhet i Aitikgruvan utanför Gällivare. Nu ansöker bolaget om 
tillstånd att utöka verksamheten med ett nytt dagbrott några kilometer öster om Aitikgruvan, i Liikavaara. För 
att få tillstånd för den nya verksamheten ska bland annat en miljökonsekvensbeskrivning bifogas ansökan. 
Boliden har tagit beslut att även inkludera en social konsekvensanalys, vilket inte krävs enligt lag. En social 
konsekvensanalys undersöker påverkan på människor från en planerad verksamhet, ur ett socialt perspektiv. 
Hifab har fått i uppdrag att genomföra och sammanställa denna studie och kommer att göra djupintervjuer 
med boende i området som är aktuellt för det nya dagbrottet. 
 
75 % återanvända möbler i Aritcos nya hållbara kontor  
När Aritco Lift AB skulle flytta och byta kontor hade de en tydlig vision: det nya kontoret skulle gå i 
hållbarhetens tecken och över 75 % av möblerna skulle vara begagnade eller tillverkade av återanvänt 
material. Utöver det skulle det nya kontoret vara aktivitetsbaserat och anpassat till över 100 medarbetare samt 
inrymma en produktionsyta för företagets hissar. Aritco tog hjälp av Hifab Lokalutveckling som stöttat med 
bland annat förändringsledning och processer kring förnyat arbetssätt. 
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Hifab projektleder ombyggnation av skola, Linköpings kommun  
Hifab har under många år stöttat Lejonfastigheter med konsultstöd inom offentligt byggande. Ett aktuellt 
projekt är renoveringen av Linghemsskolan i Linköping, vilken ursprungligen uppfördes år 1963. Med 
hänvisning till fastighetetens ålder och ett ökat boende i Linghem behöver skolan renoveras och byggas till. 
Totalt är det ca 4500 m2 ombyggnadsyta och ca 500 m2 som tillkommer i nybyggnad. I det aktuella uppdraget 
ingår projekt- och byggledning för skolan och när projektet är avslutat ska skolan kunna inrymma ca 500 
grundskoleelever. 
 
Statusbesiktning av alla bussfastigheter för Storstockholms Lokaltrafik, SLL 
Energiavdelningen på Hifab har av SL:s Trafikförvaltning fått i uppdrag att utföra statusbedömningar och 
ingående komponentinventeringar av 136 fastighetsobjekt. Uppdraget innefattar 27 stora bussdepåer 
inklusive servicehallar, verkstäder och övriga objekt såsom bussterminaler samt mindre personallokaler. 
Hifab bistår med en övergripande projektledare som samordnar uppdraget gentemot SL:s förvaltning. Med 
hjälp av uppåt 10 besiktningsmän ska Hifab upprätta register över väsentliga komponenter, byggdelar och 
planerade tidpunkter för utbyte efter uppnådda livslängder. Projektet beräknas löpa på under ca ett år från 
november 2018. 
 
Projektledning av bilanläggning åt Möller Fastigheter  
Hifab har fått i uppdrag av Möller Fastigheter att projektleda uppförandet av en ny bilanläggning i Uppsala. 
Totalt inkluderar det två bilhallar och en plåt- och lackverkstad om ca 16 000 m². Utmaningen i projektet är 
att produktionen är ytterst konceptstyrt, respektive bilmärke har sina specifikationer som måste uppfyllas. De 
bilmärken som kommer att säljas är Audi, Volkswagen, Skoda och Seat. 
Hifab ansvarar för projektledningen i sin helhet vilket inkluderat bland annat kontrollansvarig. Upphandling 
av totalentreprenör beräknas till vår/sommaren 2019 och beräknad produktionsstart till höst/vintern 2019. 
 
Miljösamordning åt Familjebostäder i Göteborg 
Hifab har fått uppdrag att stötta Familjebostäder i Göteborg med miljösamordning i olika projekt. I 
uppdraget ingår bland annat ett utvecklingsprojekt där Familjebostäder ska totalrenovera klimatskal, bygga 
nya miljö- och tvättstugor samt skapa en helt ny utemiljö. I uppdraget är frågor som asbest och PCB i 
byggnader och förorenad mark viktiga, både ur ett miljö- och arbetsmiljömässigt perspektiv. Uppdraget 
inkluderar även visst arbetsmiljöstöd. 
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Nettoomsättning och resultat i koncernen 

Omsättning per kvartal och rullande 12 månader, Mkr.  

 

 
 

Rörelseresultat per kvartal och rullande 12 månader, Mkr 
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Nettoomsättning och resultatutveckling i sammandrag 
 

MSEK 
okt-dec 

2018 
okt-dec 

2017 
helår  
2018 

helår  
2017 

Nettoomsättning 101,0 118,0 402,5 445,7 

Rörelseresultat 3,1 7,9 13,2 17,8 

Finansnetto -0,2 0,0 0,0 -0,6 

Resultat efter finansiella poster 2,9 7,9 13,2 17,2 

Skatt -1,4 -2,1 -3,9 -4,2 

Periodens resultat 1,5 5,8 9,3 13,0 

– varav         

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,5 5,8 9,3 13,0 

 1,5 5,8 9,3 13,0 

 

Nettoomsättning och resultat för koncernen – kvartalet 
Koncernens nettoomsättning var under fjärde kvartalet 101,0 (118,0) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (7,9) MSEK. 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 (7,9) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,10) SEK. 
 
Nettoomsättning och resultat för koncernen – helåret 
Koncernens nettoomsättning var under fjärde kvartalet 402,5 (445,7) MSEK. 
Rörelseresultatet uppgick till 13,2 (17,8) MSEK. 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 13,2 (17,2) MSEK. 
Resultatet per aktie uppgick till 0,15 (0,21) SEK. 
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie (12 öre) för räkenskapsåret. 

Finansiell ställning 
Likvida medel, inklusive beviljade krediter uppgick per den 31 december 2018 till 52,8 (53,6) MSEK.  
De räntebärande skulderna uppgick till 6,0 (10,0) MSEK och vid kvartalets slut uppgick de  
räntebärande nettotillgångarna i koncernen till 26,8 (23,6) MSEK.   
Soliditeten uppgår till 45,4 (42,0) %. Koncernens egna kapital var 77,6 (76,1) MSEK. 
  
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under januari- 
december 2018 till 13,3 (17,2) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till -4,0 (-10,3) MSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår netto till 1,2 (0,2) MSEK.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -11,3 (-4,0) MSEK, där amortering gjorts med -4,0 (-4,0) 
MSEK och utdelning skett med -7,3 (0,0) MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under oktober-
december 2018 till 8,3 (13,7) MSEK och förändringar i rörelsekapitalet till 3,4 (-6,7) MSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgår netto till 1,7 (0,2) MSEK.   
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Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -1,0 (-2,0) MSEK, där amortering gjorts med -1,0 (-2,0) 
MSEK. 
 
Hifab redovisar en uppskjuten skattefordran om 6,8 (11,2) MSEK. Hela beloppet är hänförligt till 
underskottsavdrag. Den uppskjutna skattefordran har beräknats utifrån den nya skattelagstiftning som träder i 
kraft 2019-01-01. Den uppskjutna skattefordran redovisas som övriga långfristiga anläggningstillgångar.  
 
Medarbetare  
Antalet årsanställda i Hifabkoncernen var 275 (310) under 2018. 

Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har skett under året. 

Moderbolaget  
Det formella moderföretaget i koncernen är Hifab Group AB. Moderföretagets uppgift är att äga 
dotterbolagsaktier. Nettoomsättningen uppgick för perioden oktober-december till 0,0 (0,0) MSEK.  
Resultatet efter finansiella poster blev -0,8 (-1,2). Likvida medel uppgick till 0,0 (0,0) MSEK per den  
31 december 2018. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Inga väsentliga händelser att rapportera. 

Redovisningsprinciper 
Hifab Group upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee, så som de antagits av EU för tillämpning inom EU. Delårsrapporten har 
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen och i enlighet 
med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen för moderbolaget. Upplysningar 
enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. De 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats i delårsrapporten överensstämmer, om ej 
annat anges nedan, med de som tillämpades vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Nya och 
ändrade IFRS-standarder och tolkningar från IFRS Interpretations Committee som gäller från 1 januari 2018 
tillämpas av Hifab. Se redovisningsprinciper i Årsredovisningen för 2017.  

De nya skattereglerna som beslutades i juni 2018 har, som engångseffekt, minskat uppskjuten skatt med  
183 KSEK. 

IFRS 15 
Implementeringen av nya standarden, IFRS 15, har inte fått några effekter och därmed ej påverkat vare sig 
balansomslutningen eller resultat. 

IFRS 9 
Tillämpningen av IFRS 9 får inte någon effekt på koncernens finansiella rapportering.  

Hifab Groups finansiella instrument som värderas till verkligt värde enligt nivå 1 och uppgår till finansiella 
tillgångar 115,0 MSEK och finansiella skulder 45,4 MSEK per den 31 december 2018. Det redovisade värdet 
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avseende finansiella instrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde överensstämmer med verkligt 
värde per 31 december 2018 då löptiden för finansiella tillgångar och skulder är kort.  

IFRS 16 
IFRS 16 ”Leasingavtal” skall tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019. I tillägg till den 
beskrivning angående IFRS 16 som lämnas i not i årsredovisningen 2017 lämnar bolaget nedan information. 

Hifab har under 2018 analyserat koncernens samtliga leasingavtal och utvärderat effekterna av den nya 
standarden på koncernens finansiella rapporter. Standarden påverkar främst redovisningen av koncernens 
operationella leasingavtal. Hifabs initiala uppskattning är att IFRS 16 kommer att ha en positiv effekt på 
rörelseresultatet och en mindre effekt på resultatet efter finansiella poster. De uppskattade effekterna på 
balansräkningen framgår nedan.  

Koncernens leasingaktiviteter och redovisningen av dessa 
Koncernen har operationella leasingavtal och leasar huvudsakligen lokaler, bilar och mindre 
kontorsutrustning. Leasingavtalen är normalt skrivna för fasta perioder om 1 till 3 år. Optioner att förlänga 
och säga upp avtal finns inkluderade i ett antal av koncernens leasingavtal. Den övervägande delen av 
optionerna som ger möjlighet att förlänga och säga upp avtal kan endast utnyttjas av koncernen och inte av 
leasinggivarna. Leasingavtalen innehåller inga särskilda villkor eller restriktioner som skulle kunna innebära att 
avtalen skulle sägas upp om villkoren inte uppfylldes. De leasade tillgångarna får inte användas som säkerhet 
för lån.  

Förenklad övergångsmetod 
Hifab har inte förtidstillämpat IFRS 16 och kommer att tillämpa standarden från 1 januari 2019. Koncernen 
tillämpar den förenklade övergångsmetoden, modifierad retroaktivitet, och kommer därmed inte att räkna om 
jämförelsetalen. Nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden innan justering för 
förutbetalda och upplupna leasingavgifter. En marginell låneränta har fastställt per leasingkategori.   

Nyttjanderättsperioden har fastställts med kunskap om hur uppsägnings- och förlängningsklausuler har 
tillämpats. Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingperiod på mindre än 12 månader redovisas 
som korttidsavtal och inkluderas därmed inte i beräkningen. I tillägg har också nyttjanderättsavtal med ett 
nyanskaffningsvärde understigande 5 000 USD klassificerats som lågvärdesavtal och ingår inte i de redovisade 
skulderna eller nyttjanderätterna.  

Efterföljande värdering 
Efter övergången till IFRS 16 värderar Hifab samtliga leasingavtal i enlighet med anskaffningsvärdesmetoden, 
vilket innebär att nyttjanderätterna värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar samt justeringar till följd av eventuell omvärdering av leasingskulden som 
återspeglar en omprövning eller ändring av leasingavtalet. Omvärderingsbeloppet redovisas som en justering 
av nyttjanderätten, om det redovisade värdet för nyttjanderätten skrivs ned till noll och det föreligger en 
ytterligare minskning i värderingen av leasingskulden redovisas eventuella kvarstående belopp för 
omvärderingen i resultatet. 

Utgående balans 2018-12-31   

Nyttjanderätter 21 045 

Räntebärande leasingskuld  21 045 
 

Inga leasingavtal med Hifab som leasinggivare finns upprättade.  
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Hifab genomför regelbundet en riskkartläggning av koncernens risker, med syfte att löpande vidareutveckla 
och förstärka rutinerna för löpande riskuppföljning. Hifabkoncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 
inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika 
marknader, förmågan att rekrytera, behålla kvalificerade medarbetare och effekten av politiska beslut. 
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta- ränte- och kreditrisker. 
För risker och riskhantering i övrigt, se Årsredovisning 2017. Inga väsentliga risker har tillkommit. 
 
Övrig information 

Kommande rapporttillfällen: 

• Årsredovisning distribueras: 10 april 2019 
• Delårsrapport Q1-2019: 7 maj 2019 
• Årsstämma: 14 maj 2019 
• Delårsrapport Q2-2019: 19 augusti 2019 
• Delårsrapport Q3-2019: 5 november 2019 
• Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019: februari 2020 

 
All rapportering publiceras på www.hifab.se  
 
Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 09:00 CET. 
 
Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se  
 
Årsredovisning 
Den fullständiga årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på hemsidan. Den fullständiga årsredovisningen 
för 2018 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, www.hifab.se från och med den 10 april 2019. 
 
Årsstämma 
Årsstämma hålls tisdagen den 14 maj 2019 kl 17.00 i Hifabs egna lokaler, Sveavägen 167, plan 3 i Stockholm. 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie för räkenskapsåret. 
 
Valberedningen 
Ägarbilden i Hifab Group AB är tydlig. Nomineringsfrågor hanteras av Petter Stillström, AB Traction 
(ordförande i valberedningen). Aktieägare som önskar lämna förslag till styrelseledamöter kan kontakta Petter 
Stillström, 08-506 289 18. 
 
  

http://www.hifab.se/
mailto:CA@mangold.se
http://www.hifab.se/
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Styrelsen och verkställande direktörens intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport med hänsyn till IFRS, ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 31 december 2018 samt 
beskrivningen av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 
 

 
Stockholm den 20 februari 2019 
Hifab Group AB (publ) 
 
 

 
 

Rikard Appelgren 
Ordförande 

  Patrik Schelin 
CEO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomas Hermansson Karin Annerwall Parö Jessica Petrini Carl Östring 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik Hederfors 
Arbetstagarrepresentant 

Unionen 

  Göran Ingelhammar 
Arbetstagarrepresentant 

Sveriges Ingenjörer 
 
 
 

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta CEO Patrik Schelin, telefon 010-476 60 00. 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Koncernens rapportering över totalresultatet i sammandrag 
 

MSEK 
okt-dec 

2018 
okt-dec  

2017 
helår 
2018 

helår  
2017 

       
Rörelsens intäkter       
Intäkter 100,6 117,1 401,7 444,1 

Övriga rörelseintäkter 0,4 
                       

0,9     0,8 1,6 

Summa 101,0 118,0 402,5 445,7 
       

Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader -44,1 -53,4 -176,0 -208,3 

Personalkostnader -53,7 -56,7 -213,1 -219,3 

Avskrivningar -0,1 0,0 -0,2 -0,3 

Summa -97,9 -110,1 -389,3 -427,9 
       

Rörelseresultat 3,1 7,9 13,2 17,8 

Finansiella poster -0,2 0,0 0,0 -0,6 

Resultat efter finansiella poster 2,9 7,9 13,2 17,2 

Skatt på periodens resultat -1,4 -2,1 -3,9 -4,2 

Periodens resultat 1,5 5,8 9,3 13,0 

       
Summa periodens resultat hänförligt till:       
Moderbolagets aktieägare 1,5 5,8 9,3 13,0 

Innehav utan bestämmande inflytande 
                         

-                       -        -  
                

-       

 1,5 5,8 9,3 13,0 

Totalresultat:       
Periodens resultat 1,5 5,8 9,3 13,0 
Komponenter som kommer att 
omklassificeras vid årets resultat:         
Valutadifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter 0,0 

               
0,1     0,2 0,1 

Summa komponenter som kommer att 
omklassificeras vid årets resultat 0,0 0,1  0,2 0,1  

Summa totalresultat för året 1,5 5,9 9,5 13,1 

       
Summa totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare i sin helhet: 1,5 5,9 9,5 13,1 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Rapport över finansiell ställning i sammandrag – koncernen 
 

MSEK 
helår 
2018 

helår  
2017  

Anläggningstillgångar     
Goodwill 16,0 16,0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,4 -  
Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,3  
Andra långfristiga fordringar 1,2 2,9  
Summa Anläggningstillgångar 17,8 19,2  
       
Övriga långfristiga fordringar     
Uppskjuten skattefordran 6,8 11,2  
Summa långfristiga fordringar 6,8 11,2  

     
Omsättningstillgångar     
Pågående uppdrag, ej fakturerat 25,4 15,3  
Kundfordringar 73,6 85,7  
Övriga fordringar 8,2 8,1  
Förbetalda kostnader och upplupna intäkter 6,4 7,1  
Kassa och Bank 32,8 33,6  

Summa omsättningstillgångar 146,4 149,8  
Totala tillgångar 171,0 180,2  

     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital 77,6 76,1  
Långfristiga skulder     
Långfristiga räntebärande skulder 2,0 6,0  
Avsättning pensioner 0,2 0,4  
Summa långfristiga skulder 2,2 6,4  

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 43,5 49,6  
Övriga kortfristiga skulder 13,9 16,4  
Skulder till kreditinstitut 4,0 4,0  
Upplupna kostnader och förutbetalda skulder 29,8 27,7  

Summa kortfristiga skulder 91,2 97,7  
Summa skulder och eget kapital 171,0 180,2  
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Rapport över kassaflöde i sammandrag – koncernen 
 

MSEK 
okt-dec 

2018 
okt-dec  

2017 
jan-dec 

2018 
jan-dec  

2017 

Den löpande verksamheten         
Kassaflöde från rörelsen 8,3 13,7 13,3 17,2 

Förändringar i rörelsekapital 3,4 -6,7 -4,0 -10,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,7 7,0 9,3 6,9 

       
Investeringsverksamheten       

Förändringar övriga finansiella tillgångar 1,7 
                       

0,2     1,7 
                        

0,2     

Förändring övriga immateriella anläggningstillgångar 0 -  -0,5  -  

Kassaflöde från investeringar 1,7 0,2 1,2 0,2 

Kassaflöde före finansiering 13,4 7,2 10,5 7,1 

Finansieringsverksamheten       
Amortering av banklån -1,0 -2,0 -4,0 -4,0 

Utdelning 0  - -7,3  - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,0 -2,0 -11,3 -4,0 

          

Periodens kassaflöde 12,4 5,2 -0,8 3,1 

       
Likvida medel vid periodens början 20,4 28,4 33,6 30,5 

Kursdifferens i likvida medel 
                         

-        - 
                         

-        - 

Likvida medel vid periodens slut 32,8 33,6 32,8 33,6 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Rapport över förändringar i eget kapital 

kSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Omräkningsreserv 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Totalt 
hänförligt till 

moderbolagets 
ägare 

Minoritets-
intressen 

Totalt 
eget 

kapital 
Ingående balans per 1 januari 2017 6 084 51 301 1 124 4 456 62 965 44 63 009 

Förändringar i eget kapital 2017               

Årets resultat       13 041 13 041   13 041 
Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter     134   134   134 
Skatt hänförligt till komponenter avseende 
övrigt totalresultat     -29   -29   -29 

Summa totalresultat för året     105 13 041 13 146 
                     

-       13 146 
                
Utgående balans per 31 december 2017 6 084 51 301 1 229 17 497 76 111 44 76 155 

        
Ingående balans per 1 januari 2018 6 084 51 301 1 229 17 497 76 111 44 76 155 
Förändringar i eget kapital 2018        

Årets resultat      9 279 9 279 
                     

-   9 279 
Effekt ändrade skatteregler     -629   -629   -629 
Komponenter som senare kan komma att 
 omklassificeras till årets resultat               
Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter     188   188   188 

Summa totalresultat för året     -441 9 279 8 838 
                     

-       8 838 

Lämnad utdelning       -7 301 -7 301   -7 301 
Utgående balans per 31 december 2018 6 084 51 301 788 19 475 77 648 44 77 692 

 
 
 
  

Eget kapitalräkning – Moderbolaget 
 

kSEK Aktie-kapital 
Reserv-

fond 
Överkurs-

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets  

resultat 
Totalt eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2017 6084       200        50 192            82 171           10 998        149 645     
Vinstdisposition enligt beslut vid årets 
bolagsstämma                      10 998     -10 998                   -     

Årets resultat                        13 973          13 973     

Utgående balans per 31 december 2017 6084       200        50 192           93 169           13 973         163 618     

              

Ingående balans per 1 januari 2018 6084       200        50 192           93 169           13 973         163 618     
Vinstdisposition enligt beslut vid årets 
bolagsstämma                      13 973     -13 973                   -     

Utdelning    -7 301      -7 301     

Årets resultat                        12 608                  12 608     

Utgående balans per 31 december 2018 6084       200        50 192           99 841           12 608        168 925     
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Moderbolagets nettoomsättning och resultaträkning i sammandrag 
 
MSEK okt-dec 

2018 
okt-dec 

2017 
helår 
2018 

helår  
2017 

Rörelsens intäkter  -         -         0,0         -       

       
Rörelsens kostnader  -         -         -          -       

Övriga externa kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

          

Summa rörelsens kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

       
Rörelseresultat         -               -               -               

-       

Resultat från finansiella investeringar   
 

  
 

Resultat från andelar i koncernföretag 0,1 0,0 0,1 -0,8 

Utdelning från koncernföretag - -  - 0,8 

Finansnetto -0,6 -0,3 -0,9 -1,2 

Resultat efter finansiella poster -0,5 -0,3 -0,8 -1,2 

       
Koncernbidrag 17,1 19,1 17,1 19,1 

Skatt  -3,7 -3,9 -3,7 -3,9 

Periodens resultat 12,9 14,9 12,6 14,0 

 
Periodens resultat för moderbolaget överensstämmer med totalresultatet    
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK 
jan-dec  

2018 
jan-dec  

2017 

Anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 157,8 157,9 

Långfristiga fordringar koncernföretag 6,5 20,8 

Summa anläggningstillgångar 164,3 178,7 

      

Övriga långfristiga fordringar    
Uppskjuten skattefordran 6,6 10,3 

Summa långfristiga fordringar 6,6 10,3 

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar, koncernföretag 21,8 16,2 

Övriga kortfristiga fordringar - - 

Kassa och bank 
                 

-      
                 

-      

Summa omsättningstillgångar 21,8 16,2 

Totala tillgångar 192,7 205,2 

    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 168,9 163,6 

    

Långfristig skuld kreditinstitut 2,0 
                       

6,0     

Långfristiga skulder, koncernföretag 17,8 
                     

18,3     

Summa långfristiga skulder 19,8           24,3     
    

Kortfristiga skulder kreditinstitut 4,0 
                       

4,0     

Övriga kortfristiga skulder -          -  

Kortfristiga skulder, koncernföretag - 
                     

13,3     

Summa kortfristiga skulder 4,0            17,3     

Summa eget kapital och skulder 192,7         205,2     
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Koncernens nyckeltal  

  
okt-dec  

2018 
okt-dec 

2017 
jan-dec 

2018 
helår 
2017 

helår 
2016 

helår 
2015 

helår 
2014 

helår 
2013 

Omsättning, MSEK 101 118 403 445 475 444 479 460 

Rörelseresultat, MSEK 3,1 7,9 13,2 17,8 8,8 -40,0 12,8 14,1 

Resultat efter finansiella poster, MSEK 2,9 7,9 13,2 17,2 7,6 -75,3 13,1 13,7 
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, MSEK 77,6 76,1 77,6 76,1 63,0 57,3 81,6 77,6 

Kassalikviditet, % 161 153 161 153 134 109 148 153 

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 1,9 7,8 12,2 17,2 8,9 -114,0 12,5 13,1 

Avkastning på sysselsatt kapital %  3,7 9,2 16,1 20,7 12,6 -31,5 15,8 17,4 

Rörelsemarginal, % 3,1 6,7 3,3 4,0 1,9 -9 2,7 3,1 

Soliditet, %* 45 42 45 42 33 23 40 43 

Antal årsanställda, årsmedeltal 275  310 275 310 320 390 425 413 

           
Resultat per aktie 0,02 0,10 0,15 0,21 0,09 -2,15 0,34 0,34 

 

Antal aktier per 31 december 2018 60 838 912          
Genomsnittligt antal aktier 60 838 912         

 
 

 

Nyckeltalsdefinitioner  
• Nettoomsättning: fakturerade arvoden, utlägg och underkonsulter. 
• Kassalikviditet: omsättningstillgångar exklusive klientmedel, i procent av kortfristiga skulder exklusive 

klientmedel. 
• Soliditet: eget kapital inklusive minoritet, i procent av balansomslutningen exklusive klientmedel. 
• Avkastning på sysselsatt kapital: resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader, i procent av 

balansomslutningen exklusive klientmedel och icke räntebärande skulder. 
• Avkastning på eget kapital efter skatt: periodens resultat efter skatt exklusive minoritetsandel i % av eget 

kapital exklusive minoritetsintresse. 
• Rörelsemarginal: rörelseresultat i konsultverksamheten i procent av omsättningen. 
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Hifab Group AB (publ.) 
Organisationsnr 556394-1987 

Förvärv av rörelse  
  KSEK 

Identifierbara tillgångar och skulder 0 

    

Goodwill 0 

Kundvärden 550 

    

Köpeskilling 550 

Avgår likvida medel 0 

Beräknade tilläggsköpeskillingar 0 

Netto kassautflöde under perioden 550 
 
Hifab AB övertog verksamheten från Byggkultur Mittkonsult AB 2018-07-01. Förvärvet är ett led i koncernens strategiska inriktning att tillhandahålla tjänster inom 
kulturbyggnader. Den immateriella tillgången representerar framtida möjliga vinster genom övertagande av befintlig orderstock, utestående offerter och bolagets kunddatabas. 
Inga tillgångar eller skulder upptagna i Byggkultur Mittkonsults balansräkning övertas. Rörelsen har hittills bidraget med en omsättning om 725 KSEK och ett resultat på 90 
KSEK. Om rörelsen varit ägd sedan den 1 januari så hade den bidragit med en årsomsättning på ca 2 000 KSEK och ett rörelseresultat på ca 200 KSEK. 
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