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Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med 
medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 
2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö.  
För mer information, besök www.avegagroup.se

April – juni 2017

•   Omsättning 121,2 (113,7) MSEK
•  Rörelseresultat/EBIT 12,1 (10,3) MSEK
•  Rörelsemarginal 10,0 (9,1) procent
•  Periodens resultat 9,1 (7,7) MSEK
•  Periodens resultat per aktie 0,72 (0,53) SEK
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,1 (18,9) MSEK

Delårsrapport januari–juni 2017 Avega Group AB (publ.)

Framsteg inom alla områden  

Januari – juni 2017

•   Omsättning 244,4 (224,6) MSEK
•  Rörelseresultat/EBIT 26,1 (21,1) MSEK
•  Rörelsemarginal 10,7 (9,4) procent
•  Periodens resultat 19,9 (15,8) MSEK
•  Periodens resultat per aktie 1,58 (1,10) SEK
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,3 (23,8) MSEK
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VD-ord

• UNDER kvartalet NÅDDE vi en till-
växt om knappa sju procent jämfört med 
samma period föregående år, vilket gav en 
omsättning på drygt 121 miljoner kronor. 
Samtidigt förbättrades rörelseresultatet 
med nära två miljoner kronor, där rörel-
semarginalen nådde 10 procent vilket är 
en förbättring med 0,9 procentenheter 
i jämförelse med andra kvartalet 2016.  
Speciellt med tanke på att årets andra 
kvartal innehöll tre färre arbetsdagar än 
motsvarande period 2016, är årets utfall 
för det andra kvartalet mycket starkt.

Bakom detta resultat ligger bland 
annat att i stort sett alla enheter i gruppen 
rapporterar goda siffror för kvartalet. Alla 
tre regioner visar tillväxt, såväl vad gäller 
omsättning som rörelseresultat. Vi har 
under perioden haft en lugnare utveckling 
av antalet anställda och går ur kvartalet 
med oförändrade siffror, efter att ha absor-
berat det starka inflödet av medarbetare 
som startade under det första kvartalet. 

För att lägga grunden för en fortsatt 
god utveckling har vi under kvartalet gjort 
investeringar av olika slag: 

• Verksamheten inom molninfrastruktur, 
som vi startade under första kvartalet, har 
vuxit enligt plan. 

• Beslut har under kvartalet fattats om 
att stärka våra erbjudanden inom test och 
testledning samt regelefterlevnad inom 
finanssektorn. Ledare för dessa satsningar 
har utsetts.

• Vi ser en god tillväxt inom den projekt-
affär vi vidareutvecklat under kvartalet. 
Denna affär kompletterar vår existerande 
modell med ”erfarna specialister i nyckel-
roller” på ett sätt som kunderna efterfrå-
gar, och vi arbetar aktivt för att definiera 
och tillföra nya erbjudanden inom denna 
modell.

• Vi driver också vår egen interna digitali- 
seringsresa. Under kvartalet startades 
piloter för intern och extern kommunika-
tion samt verktyg för att snabbare samla 
in och hantera feedback från medarbetarna.

Det är strategiskt viktigt för oss att ha 
direkta relationer med våra viktigaste kunder, 
vilket bland annat innebär att i de fall 
kunden arbetar med ramavtal så vill vi vara 
part i dessa. Under kvartalet har vi kunnat 
glädjas åt förnyat förtroende från två av 
våra fokuskunder, samt ett helt nytt ram- 
avtal med en kund med många spännande 
projekt i sina planer. 

Allt arbete sker med utgångspunkt i 
Avega Groups vision: ”Vi förbättrar före-
tag, samhälle och människors liv genom 
digital transformation”. Visionen beskriver 
vår dagliga verksamhet, men pekar också 
ut riktningen framåt. Med de kompetenta 
medarbetare vi har glädjen att ha som 
kollegor, har vi förutsättningen att hjälpa 
våra kunder att göra verklighet av sina 
digitala målsättningar. 

Samtidigt ser vi allt fler möjligheter att 
också göra insatser för enskilda människor. 

Exempel på det sistnämnda är att vi 
stöttar organisationen Hello World!, har 
samarbetat med arbetsmarknadsprojektet 
Korta vägen, samt erbjudit praktik för 
gymnasieelever. Vårt samhällsengagemang 
bygger på tanken att ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något. Vi ser med glädje 
på det engagemang som finns för detta 
internt, till exempel då vi på vår sommarav-
slutning fick förmånen att dela ut priset till 
vår ”Hello World!”-stipendiat som fick en 
lägervecka tillsammans med andra unga 
som vill utvecklas inom digitalt skapande.

Fortsatt bygger vår framgång primärt 
på vår förmåga att attrahera och fortsätta 
utveckla de bästa personerna inom digital 
transformation och vi arbetar intensivt 
både med att bli mera kända, och bättre 
informera om vårt erbjudande till potenti-
ella medarbetare. Efterfrågan på de tjänster 
vi erbjuder är fortsatt mycket stark, vilket 
ger goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxt.

Stockholm den 22 augusti 2017
Per Adolfsson
VD och koncernchef Avega Group
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•Marknad 
Den digitala transformationen gör att effek- 
tivisering och innovation av processer, affärs-
modeller och erbjudanden står högt upp 
på våra kunders agendor. Digitaliseringen 
möjliggör ökad kundanpassning, tillgäng-
lighet och ständig utveckling. Detta driver 
efterfrågan på allt från Business Intelligence 
och mobila lösningar till effektiva leverans-
metoder. Genom bredden i erbjudandet 
kan Avega Group skapa värde genom hela 
förändringsprocessen, från analys och krav-
ställande, via process- och affärsutveckling 
till realisering av rätt lösning.

Våra kunder
Avega Groups kunder är huvudsakligen 
stora företag och organisationer med 
verksamhet även utanför Sverige. De 
största kundsegmenten fortsätter att vara  
detaljhandel, tillverkande industri samt 
bank/finans/försäkring. Under perioden 
har framförallt segmenten bank/finans/
försäkring samt offentlig sektor ökat.

Marknaden för konsulter inom 
digital transformation är fort-
satt mycket god och fortsätter 
att växa. Efterfrågan drivs 
av kundernas behov av att 
realisera de möjligheter som 
den digitala transformationen 
innebär. Avega Groups  
position som leverantör av 
specialistkonsulter som åtar 
sig nyckelroller och projekt 
hos kunderna, i kombination 
med bredden i erbjudandet, 
ger en stadig och stark efter-
frågan till stabila eller ökande 
priser.

Marknad  
och kunder

Omsättning per bransch januari–juni 2017

 Detaljhandel    26% (31%)

 Tillverkande industri 22% (21%)

 Bank/finans/försäkring 18% (13%) 

 Telekom/media/underhållning 9%   (8%)  

 Logistik/transport 5%   (8%)

 Offentlig sektor 11%   (8%)

 Övrigt 9% (11%)

Siffror i parentes avser jan-jun 2016

De tio största kunderna stod för 62 (60) 
procent av omsättningen under andra 
kvartalet. Fokus är fortsatt att växa på 
våra viktigaste kunder för att skapa större 
värde hos kunderna samt få utväxling på 
bredden i erbjudandet. Det är strategiskt 
viktigt för oss att jobba nära våra kunder 
och ha direkta relationer med dem, vilket 
bland annat innebär att ha ramavtal med 
de av våra kunder som tillämpar sådana. 
Under kvartalet har vi förnyat ramavtalen 
med två av våra fokuskunder, samt fått ett 
helt nytt ramavtal med en kund.

Under kvartalet har vi fått förtroendet 
att hjälpa våra kunder inom områden som 
spänner över hela vårt erbjudande, som 
exempelvis:

• Säkerställt leverans av SharePoint-lösning 
för kommunikation och samarbete på en 
stor bank.

• Designat och implementerat en Power 
BI-lösning för en större återförsäljare av 
bilar i syfte att visualisera totala lagret av 
bilar från olika system.

• Infört ramverket SAFe i syfte att skala 
upp ett agilt arbetssätt i två projekt på 
en myndighet. Projekten är piloter för 
fortsatt införande av SAFe i hela verk-
samheten.

• Projektlett införandet av nytt kassasys-
tem hos ett detaljhandelsföretag.

• Utrett IT-säkerheten med fokus på PC 
och hantering av rättigheter på en stor bank.

• Projektlett utvecklingen av offertverktyg 
på ett detaljhandelsföretag.

• Genomfört en omfattande uppgradering 
av Microsoft Dynamics hos en kund 
inom resebranschen.
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Utveckling av resultat  
och finansiell ställning under  
perioden jan–jun 2017

•Koncernen
Omsättning och resultat april–juni
Avega Groups nettoomsättning uppgick 
till 121,2 (113,7) MSEK. Omsättning per 
anställd ökade och uppgick till 352 (333) 
KSEK. 

Rörelsens kostnader uppgick till 109,1 
(103,4) MSEK. Den största kostnadspos-
ten utgjordes av personalkostnader vilken 
uppgick till 96,5 (92,3) MSEK. Rörelsere-
sultat för perioden ökade till 12,1 (10,3) 
MSEK med en rörelsemarginal om 10,0 
(9,1) procent. Resultat efter skatt uppgick 
till 9,1 (7,7) MSEK.  Resultat per aktie 
ökade till 0,72 (0,53) SEK påverkat av 
förbättrat resultat och ökning av moder- 
bolagets andel i koncernens resultat.

Omsättning och resultat januari–juni
Avega Groups nettoomsättning uppgick 
till 244,4 (224,6) MSEK. Omsättning per 
anställd ökade och uppgick till 725 (666) 
KSEK. 

Rörelsens kostnader uppgick till 218,3 
(203,5) MSEK. Den största kostnadspos-
ten utgjordes av personalkostnader vilken 

uppgick till 194,3 (182,9) MSEK. Rörelse-
resultat för perioden ökade till 26,1 (21,1) 
MSEK med en rörelsemarginal om 10,7 
(9,4) procent. Resultat efter skatt uppgick 
till 19,9 (15,8) MSEK. Resultat per aktie 
ökade till 1,58 (1,10) SEK påverkat av 
förbättrat resultat och ökning av moder- 
bolagets andel i koncernens resultat.

Segment Stockholm
Segment Stockholm är Avega Groups 
största segment och inom segmentet åter-
finns samtliga tjänsteerbjudanden. 

Omsättning och resultat april–juni
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick 
till 101,3 (97,5) MSEK. Rörelseresultat 
var 9,7 (8,7) MSEK med en rörelsemargi-
nal om 9,5 (8,9) procent.

Omsättning och resultat januari–juni
Nettoomsättningen för perioden uppgick 
till 202,8 (193,7) MSEK. Rörelseresultat 
var 20,5 (17,5) MSEK med en rörelsemar-
ginal om 10,1 (9,0) procent.

Segment Väst
Inom segment Väst återfinns tjänsteerbju-
dandena verksamhetsutveckling, projekt-
ledning, kravhantering och arkitektur.

Omsättning och resultat april–juni
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick 
till 15,1(12,7) MSEK. Rörelseresultat var 
2,2 (2,1) MSEK med en rörelsemarginal 
om 14,7 (16,5) procent.

Omsättning och resultat januari–juni
Nettoomsättningen för perioden uppgick 
till 30,6 (23,7) MSEK. Rörelseresultat var 
4,6 (4,0) MSEK med en rörelsemarginal 
om 15,0 (16,9) procent.
 
Segment Öresund
Inom segment Öresund återfinns tjänste-
erbjudandena arkitektur/utveckling och 
IT-ledning. 

Omsättning och resultat april–juni
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick 
till 4,8 (3,5) MSEK. Rörelseresultat var 0,2 
(–0,5) MSEK med en rörelsemarginal om 
5,0 (neg) procent.

2017
Q1 Q2 Q3 Q4 Ack.

2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Ack.

Nettoomsättning MSEK 123,2 121,2 244,4 110,9 113,7 84,6 118,4 427,6

Rörelseresultat MSEK 14,0 12,1 26,1 10,8 10,3 7,5 9,4 38,0

Resultat före skatt MSEK 13,9 12,1 26,0 10,8 10,3 7,4 9,3 37,8

Periodens resultat MSEK 10,8 9,1 19,9 8,1 7,7 5,5 8,4 29,6

Omsättningstillväxt % 11,1 6,6 8,8 –5,5 2,2 2,5 5,9 1,1

Rörelsemarginal % 11,4 10,0 10,7 9,8 9,1 8,9 8,0 8,9

Resultat i sammandrag
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Omsättning och resultat januari–juni
Nettoomsättningen för perioden uppgick 
till 11,0 (7,2) MSEK. Rörelseresultat var 
1,0 (–0,4) MSEK med en rörelsemarginal 
om 8,8 (neg) procent.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 31,5 (14,3) MSEK. 
Därutöver har koncernen outnyttjad 
checkräkningskredit om 30,0 (30,0) 
MSEK. Kundfordringar uppgick till 83,3 
(75,7) MSEK och kassalikviditeten var 
126,9 (112,5) procent. 

Det egna kapitalet uppgick till 15,5 
(12,3) MSEK och soliditeten var 11,9 
(12,1) procent. Resultat efter skatt 
hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande som förvärvades under tredje 
kvartalet 2016 med tillträde under första 
kvartalet 2017 har minskat eget kapital 
hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande med 2,2 MSEK samtidigt som 
eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare ökat med motsvarande belopp. 
Under andra kvartalet 2017 träffades avtal 
om återköp av innehav utan bestämmande 
inflytande från ledande befattningshavare 
med tillträde i juni 2018.  Köpeskillingen 
är delvis beroende av framtida resultat i be-
rört dotterbolag och uppskattad köpeskil-
ling om 3,0 MSEK har belastat koncernens 
eget kapital. Av köpeskillingen utgör 2,0 
MSEK en långfristig skuld.

Återstående beräknad köpeskilling för 
avtalade förärv av andelar från innehav 
utan bestämmande inflytande uppgår 
till 10,8 MSEK. Utbetalning sker under 
åren 2018-2019 och finansieras med 
upptagande av ett långfristigt lån om  
12,0 MSEK som avtalades om under  
andra kvartalet 2017.

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick till 20,3 (23,8) MSEK 
och utgörs av ett positivt kassaflöde från 
rörelsen om 20,3 (17,2) MSEK och en 

förändring i rörelsekapitalet om 0,0 (6,6) 
MSEK. Kassaflödet från investeringsverk-
samheten uppgick till 0,0 (–0,1) MSEK 
och kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till –12,7 (–19,4) MSEK. 
Under andra kvartalet 2017 utbetalades 
utdelningar om –17,8 (–17,2) MSEK, 
banklån upptogs med 12,0 (–) MSEK och 
inbetalningar avseende optionsprogram 
uppgick till 4,9 (–) MSEK.  Under första 
och andra kvartalet 2017 utbetalades 
köpeskilling avseende tidigare års gjorda 
förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande med –11,8 (–2,2) MSEK. 
Totalt kassaflöde uppgick därefter till 7,6 
(4,3) MSEK.

Vid utgången av 2016 uppgick kon-
cernens soliditet till 10,3 (22,2) procent 
samtidigt som målsättningen har varit 
lägst 25 procent. Detta förklaras av att det 
under 2016 träffades avtal om återköp av 
innehav utan bestämmande inflytande till 
ett belopp om totalt 21,8 MSEK. Förvärv 
av innehav utan bestämmande inflytande 
redovisas som transaktion inom koncer-
nens eget kapital och reducerar därmed 
det egna kapitalet. Det är styrelsens be-
dömning att återköp som initialt påverkar 
soliditeten negativt kommer att genom-
föras även i fortsättningen samtidigt som 
utdelningspolicyn att dela ut upp till 80 
procent av vinsten kvarstår. Detta i kom-
bination med att en högre soliditet inte 
bedöms väsentlig för en god utveckling av 
verksamheten inom Avega gör att styrelsen 
beslutat sänka målet för koncernens solidi-
tet till 20 procent. 

Medarbetare
Antalet anställda vid periodens utgång 
uppgick till 344 (338) personer. Antal 
medarbetare har under 2017 ökat med 
15 personer. Det genomsnittliga antalet 
anställda under perioden januari-juni 
uppgick till 337 (337).

Utveckling av resultat och finansiell ställning under perioden januari–juni 2017 – forts.

Moderbolaget
Avega Group AB ingår sedan 1 januari 
2010 i skatterättslig kommission med  
följande dotterbolag: Avega Kite AB, Ave-
ga Miundo AB, Avega Primero AB  
och Avega Senso AB. Från och med  
1 januari 2017 ingår även Avega Affero AB 
och Avega Aqilo AB i den skatterättsliga 
kommissionen med Avega Group AB.  
Avega Group AB tar således upp överskott/
underskott från de dotterbolag som ingår i 
kommissionen.

Omsättning och resultat april–juni
Moderbolagets omsättning under kvar-
talet uppgick till 129,9 (124,7) MSEK. 
Periodens resultat efter skatt uppgick till 
5,7(1,5) MSEK.

Omsättning och resultat januari–juni
Moderbolagets omsättning uppgick till 
261,8 (246,3) MSEK. Periodens resultat 
efter skatt uppgick till 9,2 (2,3) MSEK.

Finansiell ställning
Vid periodens slut uppgick moderbolagets 
egna kapital till 46,6 (24,9) MSEK och 
soliditeten var 27,4 (19,5) procent. Kassan 
uppgick till 31,4 (14,1) MSEK. Därutöver 
har moderbolaget en outnyttjad check-
räkningskredit om 30,0 (30,0) MSEK. 
Under andra kvartalet har ett långfristigt 
lån om 12,0 MSEK upptagits, utdelningar 
om 14,7 (12,5) MSEK utbetalats och 
teckningslikvid vid lösen av optionspro-
gram inbetalats med 4,9 (–) MSEK. Under 
första kvartalet ökade andelar i koncern- 
företag med 15 MSEK avseende förvärv 
som avtalades om under 2016.
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Aktien och  
ägarna

•Kursutveckling 
Avega Group hade vid periodens utgång 
2 609 aktie ägare och börsvärdet uppgick 
till 293 MSEK. Den 30 juni 2016 uppgick 
betalkursen för Avega Groups aktie till 
18,60 SEK. Sista betalkurs den  
30 juni 2017 uppgick till 25,40 SEK. 

Avega Groups största aktieägare 30 juni 2017

Namn Antal aktier Kapital % Röster %

Jan Rosenholm med bolag och familj 1 755 1501) 15,2 29,2
Lars-Erik Eriksson med bolag 1 631 2501) 14,1 28,7
Försäkringsaktiebolaget  
Avanza Pension 918 185 8,0 3,3
Mats Schultze 575 0002) 5,0 15,3
Nordea Investment Funds 471 800 4,1 1,7
Nordnet pensionsförsäkring AB 436 977 3,8 1,5
Eddaconsult AB 230 000 2,0 0,8
Fredric Broström 200 126 1,7 0,7
Ålandsbanken ABP, Bank of Åland LTD 179 000 1,6 0,6
Ulf Sundelin 173 161 1,5 0,6
Delsumma 6 570 649 57,0 82,4
Övriga aktieägare 4  974 701 43,0 17,6
Totalt 11 545 350 100,0 100,0

15,0

22,5

30,0

2016

Avega B Stängningskurs OMX indexerat

apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar
2017

apr maj jun

Aktiekursutveckling 1 april 2016 – 30 juni 2017

1) Varav 725 000 A-aktier. 
2) Varav 416 670 A-aktier.
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Övrig information

•Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Konjunktur- och konkurrensrisk
Avega Group gynnas generellt av en stark 
konjunktur eftersom aktörerna då blir mer 
investeringsbenägna vilket skapar ökad 
efterfrågan. Omvänt innebär en svagare 
konjunktur risk för minskad efter frågan 
och/eller sänkta priser. Oavsett konjunktur 
finns konkurrens i form av andra bolag 
med liknande tjänster. Graden av konkur-
rens kan påverka Avega Groups beläggning 
och prisnivåer.

Beroende av kompetenta medarbetare
Avega Group är ett kunskapsföretag och 
därmed beroende av att kunna attrahera 
och behålla kompetenta medarbetare. 
Konkur rensen om kvalificerade med-
arbetare är betydande och förlust av 
nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på 
Avega Groups verk sam het och lönsamhet. 
Avega Group bemöter denna risk genom 
att erbjuda marknadsmässig ersättning, 
olika incitaments baserade ersättningsmo-
deller, aktiebaserade incitamentsprogram 
samt en företagskultur som innebär stora 
individuella utvecklingsmöjligheter.
För ytterligare risker och osäkerhetsfakto-
rer hänvisas till sidan 35 i Avega Groups 
årsredovisning för 2016. De risker och 
osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredo-
visningen bedöms gälla även för nästkom-
mande period och avser både koncernen 
och moderbolaget.

Framtidsinriktad information  
Vi bedömer att den underliggande efter-
frågan på våra tjänster är god och därmed 
är förutsättningarna för resultatförbätt-
ringar och tillväxt goda. Avega Group 
lämnar inga prognoser.

Väsentliga händelser efter  
periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

För ytterligare information, 
kontakta gärna:
Per Adolfsson,  
VD och koncernchef,  
Avega Group AB (publ.)
Organisationsnummer 556601-1887
tel: +46 (0) 8 407 65 00
www.avegagroup.se 

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören 
försäkrar härmed att denna rapport ger en 
rättvisande översikt över moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 22 augusti 2017

Anna Söderblom
Styrelseordförande
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Koncernens rapport över 
totalresultatet

MSEK
2017 

apr-jun
2016 

apr-jun
2017 

jan-jun
2016 

jan-jun
2016 
Helår

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 121,2 113,7 244,4 224,6 427,6

121,2 113,7 244,4 224,6 427,6

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster –4,5 –2,0 –8,4 –3,5 –7,4
Övriga externa kostnader –8,1 –9,0 –15,5 –16,8 –33,3
Personalkostnader –96,5 –92,3 –194,3 –182,9 –348,4
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,0 –0,1 –0,1 –0,3 –0,5

–109,1 –103,4 –218,3 –203,5 –389,6

Rörelseresultat 12,1 10,3 26,1 21,1 38,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Finansiella kostnader 0,0 0,0 –0,1 –0,1 –0,3
Finansnetto 0,0 0,0 –0,1 0,0 –0,2

Resultat före skatt 12,1 10,3 26,0 21,1 37,8

Skatt –3,0 –2,6 –6,1 –5,3 –8,2
Periodens resultat 9,1 7,7 19,9 15,8 29,6

Övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens totalresultat 9,1 7,7 19,9 15,8 29,6

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 8,2 6,0 17,9 12,5 23,8
Innehav utan bestämmande inflytande 0,9 1,7 2,0 3,3 5,8
Periodens resultat 9,1 7,7 19,9 15,8 29,6

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 8,2 6,0 17,9 12,5 23,8
Innehav utan bestämmande inflytande 0,9 1,7 2,0 3,3 5,8
Periodens totalresultat 9,1 7,7 19,9 15,8 29,6

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 11 398 683 11 325 350 11 362 017 11 325 350 11 325 350
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 11 429 645 11 325 350 11 381 609 11 325 350 11 325 350
Resultat per aktie före utspädning 0,72 0,53 1,58 1,10 2,10
Resultat per aktie efter utspädning 0,72 0,53 1,57 1,10 2,10
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Koncernens  
balansräkning 

MSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,6 0,6

Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,5 0,4

Uppskjuten skattefordran 1,4 – 1,4

Summa anläggningstillgångar 2,4 1,1 2,5

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 83,3 75,7 75,9

Övriga fordringar 1,2 0,4 0,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,5 10,1 8,3

96,0 86,2 85,1

Likvida medel 31,5 14,3 23,9

Summa omsättningstillgångar 127,5 100,5 109,0

SUMMA TILLGÅNGAR 129,9 101,6 111,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1,2 1,1 1,1

Övrigt tillskjutet kapital 6,5 1,6 1,6

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 5,7 6,7 3,4

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 13,4 9,4 6,1

Innehav utan bestämmande inflytande 2,1 2,9 5,4

Summa eget kapital 15,5 12,3 11,5

Långfristiga skulder

Banklån                                                                                        Not 4 8,0 – –
Övriga långfristiga skulder                                                                                          5,9 – 7,8

Summa långfristiga skulder 13,9 – 7,8

Kortfristiga skulder

Banklån                                                                                        Not 4 4,0 – –
Leverantörsskulder 9,4 8,9 5,9

Skatteskulder 4,5 2,6 0,7

Övriga skulder 50,4 48,2 57,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32,2 29,6 28,5

Summa kortfristiga skulder 100,5 89,3 92,2

SUMMA SKULDER 114,4 89,3 100,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 129,9 101,6 111,5
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Rapport över förändringar  
i koncernens eget kapital

MSEK Aktiekapital

Övrigt  
till skjutet  

kapital

Balanserat 
resultat 

inkl periodens 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01 1,1 1,6 12,9 15,6 4,8 20,4
Periodens resultat  –  – 12,5 12,5 3,3 15,8
Omräkningsdifferenser  –  – 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens totalresultat  –  – 12,5 12,5 3,3 15,8
Utdelning  –  – –12,5 –12,5 –4,7 –17,2
Återköp från innehav utan  
bestämmande inflytande  –  – –6,2 –6,2 –0,5 –6,7
Utgående eget kapital 2016-06-30 1,1 1,6 6,7 9,4 2,9 12,3

Ingående eget kapital 2017-01-01 1,1 1,6 3,4 6,1 5,4 11,5
Periodens resultat  –  – 17,9 17,9 2,0 19,9
Omräkningsdifferenser  –  – 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens totalresultat  –  – 17,9 17,9 2,0 19,9
Utdelning  –  – –14,7 –14,7 –3,1 –17,8
Kapitaltillskott från innehav utan  
bestämmande inflytande  –  –  –  – 0,0 0,0
Återköp från innehav utan  
bestämmande inflytande  –  – –0,8 –0,8 –2,2 –3,0
Nyemission vid utnyttjande  
av teckningsoptioner 0,1 4,9 – 5,0  – 5,0
Utgående eget kapital 2017-06-30 1,2 6,5 5,7 13,4 2,1 15,5

Koncernens  
kassaflödesanalys

MSEK
2017

apr-jun
2016 

apr-jun
2017 

jan-jun
2016

jan-jun
2016 
Helår

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 9,8 9,0 20,3 17,2 31,6
Förändring av rörelsekapitalet 3,3 9,9 0,0 6,6 1,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,1 18,9 20,3 23,8 33,3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,0 –0,1 0,0 –0,1 –0,3
Avyttring av dotterföretag – – – – 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 –0,1 0,0 –0,1 –0,3

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare –14,7 –12,5 –14,7 –12,5 –12,5
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande –3,1 –4,7 –3,1 –4,7 –4,7
Banklån 12,0 – 12,0 – –
Nyemission vid utnyttjande av teckningsoptioner 4,9 – 4,9 – 0,5
Återköp från innehav utan bestämmande inflytande –2,3 –2,2 –11,8 –2,2 –2,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3,2 –19,4 –12,7 –19,4 –19,1

Periodens kassaflöde 9,9 –0,6 7,6 4,3 13,9
Likvida medel vid periodens början 21,6 14,9 23,9 10,0 10,0
Likvida medel vid periodens slut 31,5 14,3 31,5 14,3 23,9
Förändring likvida medel 9,9 –0,6 7,6 4,3 13,9
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Koncernens  
nyckeltal  

2017
apr-jun

2016
apr-jun

2017
jan-jun

2016
jan-jun

2016
Helår

Omsättningstillväxt % 6,6 2,2 8,8 –1,7 1,1
Rörelsemarginal % 10,0 9,1 10,7 9,4 8,9

Vinstmarginal % 7,5 6,8 8,1 7,0 6,9

Soliditet % 11,9 12,1 11,9 12,1 10,3

Kassalikviditet % 126,9 112,5 126,9 112,5 118,2

Antal medarbetare per sista i kvartalet 344 338 344 338 329

Medeltal anställda under perioden 344 341 337 337 333

Omsättning per anställd KSEK 352 333 725 666 1 284

Förädlingsvärde per anställd KSEK 316 301 654 605 1 160

Antal utestående aktier vid  
periodens slut före utspädning

11 545 350 11 325 350 11 545 350 11 325 350 11 325 350

Antal utestående aktier vid  
periodens slut efter utspädning

11 576 312 11 325 350 11 564 943 11 325 350 11 325 350

Genomsnittligt antal  
utestående aktier före utspädning

11 398 683 11 325 350 11 362 017 11 325 350 11 325 350

Genomsnittligt antal  
utestående aktier efter utspädning

11 429 645 11 325 350 11 381 609 11 325 350 11 325 350

Resultat per aktie före utspädning SEK 0,72 0,53 1,58 1,10 2,10

Resultat per aktie efter utspädning SEK 0,72 0,53 1,57 1,10 2,10

Omsättningstillväxt
Omsättningsökning/minskning uttryckt 
i procent.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till  
omsättning.

Vinstmarginal
Resultat i förhållande till omsättning.

Soliditet
Eget kapital i procent av balans-
omslutningen. 

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till 
kortfristiga skulder, utan justering för 
föreslagen utdelning. 

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till 
medeltal anställda.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat plus personalkostnader  
i förhållande till medeltal anställda.

Resultat per aktie
Resultat i koncernen (hänförligt till 
moderbolagets aktie ägare) dividerat  
med det genomsnittliga antalet aktier  
ute stående under perioden.

Definitioner  
av nyckeltal  
I de finansiella rapporterna presenteras specifika nyckeltal, sk alternativa nyckeltal, vilka kompletterar de mått som definieras eller specifi-
ceras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad 
information än de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal 
är att de används av företagsledning för styrning och uppföljning av den finansiella utvecklingen, är vedertagna för konsultverksamhet 
och därmed anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. De nyckeltal som används i denna delårsrapport definieras 
nedan.
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Moderbolagets  
resultaträkning i sammandrag

MSEK
2017

apr-jun
2016

apr-jun
2017

jan-jun
2016

jan-jun
2016
Helår

Nettoomsättning 129,9 124,7 261,8 246,3 467,1
Rörelsekostnader –124,9 –122,6 –252,1 –242,9 –462,3
Rörelseresultat 5,0 2,1 9,7 3,4 4,8
Finansnetto 2,1 0,0 2,1 –0,1 17,5
Resultat efter finansiella poster 7,1 2,1 11,8 3,3 22,3
Bokslutsdispositioner – – – – 4,8
Resultat före skatt 7,1 2,1 11,8 3,3 27,1

Skatt –1,4 –0,6 –2,6 –1,0 –2,6
Periodens resultat¹ 5,7 1,5 9,2 2,3 24,5

1) Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. 

MSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier 0,3 0,4 0,3
Andelar i koncernföretag 44,2 29,3 29,1
Summa anläggningstillgångar 44,5 29,7 29,4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 94,3 83,8 82,3
Kassa och bank 31,4 14,1 23,8
Summa omsättningstillgångar 125,7 97,9 106,1
SUMMA TILLGÅNGAR 170,2 127,6 135,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 1,2 1,1 1,1
Fritt eget kapital 45,4 23,8 46,1
Summa eget kapital 46,6 24,9 47,2

Långfristiga skulder 12,7 0,5 0,5

Övriga kortfristiga skulder 110,9 102,2 87,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170,2 127,6 135,5

Moderbolagets  
balansräkning i sammandrag
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Noter

NOT 1.  Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningsla-
gen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella 
rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten. ESMAs riktlinjer 
om alternativa nyckeltal tillämpas.

För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 
Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft under 2017 har någon 
effekt på koncernens redovisning.

 Det finns inga väsentliga skillnader mellan redovisade värden och 
verkliga värden för finansiella instrument i balansräkningen.

De siffror som redovisas har i vissa fall avrundats, vilket innebär att 
tabeller och beräkningar inte alltid summerar.

NOT 2. Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 

Det föreligger avtal om återköp av innehav utan bestämmande 
inflytande där köpeskillingen är beroende av framtida resultat i berörda 
dotterbolag. Ledningen gör kontinuerliga uppföljningar av resultat-
utvecklingen i dessa bolag och uppskattar framtida utfall. Bedömt 
utfall redovisas som skuld. I övrigt är de kritiska bedömningarna 
och källorna till osäkerhet i uppskattningar desamma som i senaste 
årsredovisningen.

NOT 3.  Säsongsvariationer

Konsultbranschen är beroende av antalet tillgängliga timmar, 
vilket kan variera mellan samma månader för olika år beroende 
på hur helger och ledigheter infaller. Detta innebär att det uppstår 
säsongsvariationer i försäljningen och resultatet.

NOT 4.  Banklån

Banklånet löper med rörlig ränta och rak amortering under tre år.

NOT 5.  Ställda säkerheter

Som säkerhet för banklån har pantförskrivits aktier i dotterbolag  
med ett redovisat värde av 16 MSEK (–) och företagsinteckningar  
om 3,3 MSEK. Företagsinteckningar om 4,5 MSEK som under år 
2016 pantförskrivits för förvärvsköpeskillingar, är från och med andra 
kvartalet i eget förvar. 

NOT 6.  Eget kapital

Antalet utestående aktier uppgår per den 30 juni 2017 till  
11 545 350, vilket är en ökning med 220 000 aktier jämfört med 
den 1 januari 2017. Ökningen är hänförlig till utnyttjande av teck-
ningsoptioner riktade till ledande befattningshavare från 2014. 
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Noter – forts.

Stockholm Väst Öresund Koncernen

MSEK
      2017

apr-jun
      2016

apr-jun
      2017

apr-jun
      2016

apr-jun
      2017

apr-jun
      2016

apr-jun
      2017

apr-jun
      2016

apr-jun

Extern nettoomsättning 101,3 97,5 15,1 12,7 4,8 3,5 121,2 113,7

Rörelseresultat / EBIT 9,7 8,7 2,2 2,1 0,2 –0,5 12,1 10,3

Rörelsemarginal % 9,5% 8,9% 14,7% 16,5% 5,0% neg 10,0% 9,1%

Finansnetto 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 12,1 10,3

Skatt –3,0 –2,6

Periodens resultat 9,1 7,7

NOT 7. Segmentsrapportering

Stockholm Väst Öresund Koncernen

MSEK
      2017

jan-jun
      2016

jan-jun
      2017

jan-jun
      2016

jan-jun
      2017

jan-jun
      2016

jan-jun
      2017

jan-jun
      2016

jan-jun

Extern nettoomsättning 202,8 193,7 30,6 23,7 11,0 7,2 244,4 224,6

Rörelseresultat / EBIT 20,5 17,5 4,6 4,0 1,0 –0,4 26,1 21,1

Rörelsemarginal % 10,1% 9,0% 15,0% 16,9% 8,8% neg 10,7% 9,4%

Finansnetto –0,1 0,0

Resultat efter finansiella poster 26,0 21,1

Skatt –6,1 –5,3

Periodens resultat 19,9 15,8
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