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På HiQ förenklar vi människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att 
utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. Vi är övertygade om att teknikutveckling 

är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare – och roligare.

 Från fyra personer år 1995 är vi idag ett konsultbolag med över 1 600 briljanta utvecklare, 
kreatörer och strateger. Vår bas är i Norden men våra lösningar  

finns över hela planeten.



Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ

”Behovet av tekniklösningar 
har aldrig varit större”
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Vid inledningen av 2018 bestämde vi oss för att sluta prata 
om digitalisering. Det gjorde vi helt enkelt för att nyheten vi 
tidigare förknippat med digitalisering inte riktigt längre finns. 
Idag känns det självklart att du ska kunna åka en elsparkcykel 
ett par kvarter. Ingen bryr sig längre om ett café inte låter dig 
betala med kontanter. Och det känns helt naturligt att sätta 
på motorvärmaren genom att ropa det till din Alexa. 4G känns 
självklart och 5G kommer starkt. Saker du uppmärksammar 
är istället varför du ska behöva ta emot ett fysiskt. Eller om 
din mobil skulle råka gå ner till 3G. Totalt annorlunda än för 
bara ett par år sedan, då när vi pratade om digital ångest och 
att ”disruptiva” digitala lösningar skulle göra dig till vinnare på 
marknaden. Det är nu ett faktum att alla människor, företag 
och organisationer lever fullt ut i en uppkopplad värld och 
digitaliseringen har kommit för att stanna och utvecklas. 
 
I takt med teknikutvecklingens framfart fortsätter HiQ att växa. 
Omsättningen under 2018 ökar med 4 procent till 1 852,7 (1 787,9) 
Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 196,5 (214,4) Mkr, vilket ger en 
rörelsemarginal på 10,6 procent. Kassaflödet uppgår till 167,4 
Mkr. Vi avslutar året med 183,5 Mkr i likvida medel. Styrelsen 
föreslår årsstämman att dela ut 3,35 kr per aktie, totalt 187,1 Mkr 
till aktieägarna. Och vi avslutar året med att passera en halv mil-
jard i omsättning i ett enskilt kvartal, 507,1 Mkr i fjärde kvartalet. 
Mer än så har vi aldrig tidigare omsatt i ett enskilt kvartal. 
 
Sammantaget omsätter vi även mer under helåret än vi nå-
gonsin gjort förut. Detta trots att vi såg en tillfällig inbroms-
ning i Finland under första kvartalet och i Östergötland under 

andra kvartalet. I Göteborg lever vi resultatmässigt under 
året inte upp till våra förväntningar. Därför har vi genomfört 
åtgärder och förändringar som har börjat ge effekt under 
fjärde kvartalet. Generellt sett präglas marknaden under 
2018 av god efterfrågan. 
 
Vad har då utmärkt detta år? Det är enkelt. Teknikutveckling. 
Teknikutvecklingen går snabbare än den någonsin tidigare 
har gjort, även om den aldrig kommer gå så här sakta. Hela 
tiden utvecklas nya tjänster, som föder nya behov, till vilka 
nya tjänster behöver utvecklas. Och efterfrågan på våra 
tjänster är fortsatt stark. 
 
Under året växer exempelvis vår teamaffär och vi vinner nya 
ramavtal med ledande aktörer inom flera områden. Några 
exempel är Kammarkollegiet som gör att en stor del av 
Sveriges offentliga sektor får tillgång till våra tjänster. På 
spel- och bettingmarknaden, som genomgår stora föränd-
ringar, tecknar vi ramavtal med både ATG och Finländska 
Veikkaus. Cambio tar hjälp av vår kompetens för att utveckla 
sjukvården. Pensionsjätten Keva vänder sig till oss för att 
bygga sin IT-plattform. Yamaha Motors Europe tar vår hjälp 
för att stärka banden till sina befintliga kunder och attrahera 
nya. Och vi inleder ett samarbete med Taxi Stockholm för att 
utveckla deras digitala tjänster i syftet att öka effektiviteten 
och göra det ännu enklare att åka taxi. 

Alla projekt vi är inblandade i bidrar på ett eller annat sätt till 
att förenkla och förbättra för oss människor. Och min över-

tygelse är att genom teknikutveckling bidrar vi på bäst sätt 
för att minska klimatbelastningen och skapa en mer hållbar 
värld. Genom exempelvis digitala betalsystem minskar vi 
behovet av kontanter, vilket bidrar till minskad metallindustri, 
pappersindustri och transporter. Genom att bygga mer effek-
tiva system åt Skatteverket gör vi det billigare att betala skatt, 
så mer resurser kan läggas på annat. Genom aktiva förarsys-
tem på lastbilar skapar vi en jämnare hastighet vilket minskar 
bränsleförbrukning och utsläpp. Och genom att komma på ett 
säkert sätt att ha sitt körkort i mobilen gör vi att plastkörkort 
inte längre behövs. Och jag kan stolt säga att alla vi på HiQ, 
tillsammans med våra kunder, på så vis bidrar till att skapa en 
mer hållbar och roligare värld. 
 
När vi startade HiQ gjorde vi det med en ambition att bygga 
det bolag vi alltid själva velat jobba på. Och det gör vi fort-
farande. Idag är vi över 1 600 fantastiska personer på HiQ, 
och tillsammans med våra modiga kunder skapar vi resultat 
som påverkar en stor del av världens befolkning. Behovet 
av tekniklösningar har aldrig varit större. Och framtiden ser 
fantastisk ut.

Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ
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HiQ i Linköping och Norrköpings motto:  
They may take away our lives,  

but they'll never take our computers!





En glad Victoria och en glad Helene  
efter HiQ Talks i Stockholm.



Tillsammans med ATG jobbar vi för att deras 
1,5 miljoner kunder ska få en spännande spel-
upplevelse på ett schysst och smidigt sätt. 

Foto: ATG



Tillsammans med Epiroc utvecklar vi teknik 
för autonoma gruvmaskiner. Framtidens  

säkra och effektiva gruvindustri. 
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På HiQ letar vi hela tiden efter fler duktiga 
utvecklare. Däremot inte späckhuggare, 
det har vi redan två stycken av.



Kungliga Operan väljer HiQ som en av sina 
kommunikationsbyråer inom områdena digital 

strategi samt digital och analog design. 

Fo
to

: K
un

gl
ig

a 
O

pe
ra

n



EUROBEST
LEGO House

WEBBY AWARDS
Digital Drivers 

License

YAMAHA
MOTORS 
EUROPE

VOLVO 
CARS

NORDAX

HULTAFORS

SKATTE- 
VERKET

NORMA  
GROUP  

WEB

FINSPÅNGS 
KOMMUN  

WEB LEGO

TAXI 
STOCKHOLM

SKÅNE- 
TRAFIKEN

KAMMAR- 
KOLLEGIET 

VÅRD, SKOLA  
& OMSORG

KAMMAR- 
KOLLEGIET

VEIKKAUS

KUNGLIGA 
OPERAN

AXIS

KEVA
ATG

CAMBIO
KAMMAR- 

KOLLEGIET  
SYDVÄST

SKL

INERA

FORTUM

TRAFI

CAMBIO

50+  
DEALS

EUROFINANS

AALTO  
UNIVERSITY

AXIS
FORDONS-
INDUSTRIN

NORRKÖPINGS 
KOMMUN

SKATTEVERKET

INDENTIVE

INNOVATION  
BY DESIGN,  

FAST COMPANY 
Digital Drivers 

License

www.frends.com

EUROPEAN  
DESIGN AWARDS

Digital Drivers 
License

FWA OF THE DAY
Digital Drivers 

License



We will rock you! 



Ingenjörer som tränar.  
Inga konstigheter.



Vi har räknat ut att om vi samlar kompetensen för  
alla på HiQs kompetens så har vi tillsammans  

64 155 års erfarenhet av teknikutveckling. Coolt va?



HiQ har ett mycket framgångsrikt sam- 
arbete med Sveriges främsta triathlet 
Lisa Nordén, som tävlar för Team HiQ.



På HiQ i Göteborg har vi ett uppskattat 
samarbete med Stafettvarvet som går i 

anslutning till Göteborgsvarvet.



Tillsammans med Stylt, som stått för koncept och 
design, har vi byggt den hyllade restauranglösningen på 
LEGO House. Du bygger din beställning i LEGO-klossar 
och får maten levererad av två dansande robotar.

Foto: Erik N
issen Johanssen / Stylt





HiQs designteam från Great Apes 
gör en prototyp på ett digital körkort 
åt finländska Trafi.

OF THE DAY



HiQ har ett samarbete med finländske rally- 
stjärnan Emil Lindholm. Emil tog under 2018  

silver i Ralli-SM, finländska mästerskapen i rally.





Luciatåg på HiQ



Någon som kan gissa hur många post-
it-lappar vi gör av med varje år?



Aalto-universitetet väljer HiQ som partner för systemintegration 
och är en av de över 50 organisationer som under 2018 valt HiQs 

integrationsplattform FRENDS som ny integrationslösning. 
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Mountainbike-proffset Calle Friberg 
som tävlar för Team HiQ.
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Tillsammans med dem, våra modiga, kreativa och starka 
kunder, fortsätter vi att skapa lösningar som förenklar 
människors liv – och på så vis skapa en bättre, mer hållbar 
och inte minst roligare värld. 

Vår finansiella ställning är stark. Omsättningen under 2018 
ökar med 4 procent till 1 852,7 (1 787,9) Mkr. Rörelseresul-
tatet uppgår till 196,5 (214,4) Mkr, vilket ger en rörelsemar-
ginal på 10,6 procent. Kassaflödet uppgår till 167,4 Mkr. 
Vi avslutar året med 183,5 Mkr i likvida medel. Styrelsen 
föreslår årsstämman att dela ut 3,35 kr per aktie, totalt 
187,1 Mkr till aktieägarna. Detta i form av en split och ett 
obligatoriskt inlösenförfarande.

Det som utmärker sig under 2018 är onekligen den snabba 
teknikutvecklingen. Hela tiden utvecklas nya tjänster, som 
föder nya behov, till vilka nya tjänster behöver utvecklas. 

Ordet digitalisering var på allas läppar när vi gick in i 2018. 
Under året har vi övergått mer och mer till att helt enkelt 
prata om teknikutveckling. Det är tekniken som möjliggör 
förändring och alla företag utnyttjar mer eller mindre digital 
teknik för att utveckla sin affär. Det vi har märkt är däremot 
att nyheten kring digitaliseringen har lagt sig. Elsparkcyklar, 
kontantlösa betalsystem, röststyrda funktioner i hemmet 
och konstant 4G-uppkoppling känns som helt självklara 

inslag i vardagen. Det är snarare saker som att mobilen 
plötsligt går ner till 3G-uppkoppling eller att du får kvitton 
i fysisk form som uppmärksammas som något omodernt. 
Helt annorlunda än för bara ett par år sedan, då när vi pra-
tade om digital ångest och att ”disruptiva” digitala lösningar 
skulle göra företag till vinnare på marknaden. Det är nu 
ett faktum att alla människor, företag och organisationer 
lever fullt ut i en uppkopplad värld och digitaliseringen har 
kommit för att stanna och utvecklas. 

Efterfrågan på HiQs tjänster är god och vår tydliga position 
på marknaden gör oss relevanta för våra kunder. Vi är starka 
inom R&D och IT och växer tydligt inom kommunikation 
och systemintegration, vilket gör att vi är en viktig partner 
för företag som vill fortsätta utvecklas i vår teknikintensiva 
omvärld.

Under året vinner vi nya ramavtal med ledande aktörer inom 
flera områden och vår teamaffär fortsätter att växa. Några 
exempel är ramavtalen med Kammarkollegiet som gör att 
en stor del av Sveriges offentliga sektor får tillgång till våra 
tjänster. På spel- och bettingmarknaden tecknar vi ramavtal 
med både ATG och finländska Veikkaus. Tillsammans med 
Cambio utvecklar vi sjukvården i Sverige. Pensionsför-
säkringsbolaget Keva vänder sig till oss för att bygga sin 
IT-plattform. Vi hjälper Yamaha Motors Europe att stärka 

Totalt är vi över 1 600 medarbetare på HiQ.  
Vill man vara petig är vi exakt 1 629 personer 
vid årsskiftet. Och vi fortsätter att växa. 
Vi har ett starkt erbjudande och vi är väl-
positionerade på alla våra marknader och vi 
vinner hela tiden nya uppdrag. Både inom nya 
områden och hos nya kunder.
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banden till sina befintliga kunder och attrahera nya. Och vi 
inleder ett samarbete med Taxi Stockholm för att utveckla 
deras digitala tjänster i syftet att öka effektiviteten och göra 
det ännu enklare att åka taxi.  

Under året ökar även efterfrågan på våra tjänster inom 
systemintegration. Vi ser att efterfrågan på vår integra-
tionsplattform Frends – som effektiviserar flöden och gör 
det enklare för system att prata med varandra – hela tiden 
ökar. Ett exempel är hos finländska Aalto-universitetet samt 
svenska Euro Finans.

Inom R&D är vi fortsatt starka och gör hela tiden nya affärer 
med befintliga såväl som nya kunder. Och vi fortsätter att 
jobba på bred front med ledande företag inom bland annat 
telekom- och försvarsindustrin. Under året utökar vi även 
våra samarbeten inom den innovativa fordonsindustrin och 
levererar fler team för att bygga framtidens säkra, auto-
noma och innovativa fordon. Vår kompetens inom smarta 
system för fordon gör oss till en strategisk partner för några 
av de viktigaste aktörerna inom fordonsindustrin.

Ett annat område som växer är inom marknadsföring. I takt 
med att teknikutvecklingen går framåt minskar avstånden 
mellan IT och marknadsavdelningarna och HiQ blir en mer 
och mer intressant helhetspartner. Det ser vi bland annat 

när vi väljs som kommunikationsbyrå av Kungliga Operan 
för att tillsammans locka ny publik till Operan. Eller när vi 
utvecklar en VR-upplevelse åt Volvo Cars för att öka försälj-
ningen av aktiva säkerhetssystem. 

Vår kompetens inom innovation, design och konceptutveck-
ling blir avgörande när vi väljs av finländska trafiksäkerhets-
verket Trafi för att utveckla en prototyp för ett digitalt körkort 
i Finland. Ett projekt vi även uppmärksammas och vinner ett 
flertal internationella reklam- och designpriser för. 

Under året förvärvar vi Linköpingsföretaget Indentives 
konsultverksamhet och ingår partnerskap kring utveckling. 
Som en del i förvärvet övertar HiQ omkring 20 medarbetare 
från Indentive.

När vi går in i 2019 gör vi det med god hastighet. Tillsam-
mans fortsätter vi att bygga det bolag vi själva vill jobba i. Vi 
är stora nog att erbjuda hela bredden och den spetskom-
petens våra kunder efterfrågar – men är inte större än att 
varje medarbetare känner sig delaktig och viktig. Ett bolag 
där vi skapar vinnande resultat i kombination med glädje, 
passion och energi.
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7,1
11%

+4%
OMSÄTTNING 2018

RÖRELSEMARGINAL

ANSTÄLLDA PERSONER

MILJARDER SEK

1629 e1629

*Totala skatteintäkter till 
Sverige som HiQ har genererat

*
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Vi är över 1 600 specialister i fem länder och är noterade 
på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Våra kunder finns i alla 
branscher och vi hjälper dem att utveckla sin affär på alla 
nivåer. Vi tar kunden från idé och design till teknisk utveck-
ling, vidare till implementering och förvaltning. Vi bygger 
ett starkt HiQ, genom att prioritera kvalitet, lönsamhet och 
tillväxt – i den ordningen.

HiQ levererar kompetens, engagemang och innovationskraft. 
Vår hemma marknad är Norden, samtidigt som vi vinner inter-
nationella uppdrag. Det kan till exempel handla om snabba 
betalningar via mobilen, automatiska förarsystem i bilar för 
att undvika olyckor eller integrationslösningar så att system 
enklare kan prata med varandra. Oavsett storlek på uppdraget 
har vi alltid samma mål. Att med mycket hjärta skapa 
lösningar som gör världen bättre. Och lite roligare att leva i.

Teknik förändrar snabbt våra liv och nya 
möjligheter och affärer uppstår. Vi förstår 
människors behov och beteenden och skapar 
framtidens innovativa lösningar. Vi gör världen 
bättre genom att förenkla människors liv. Med 
kunskap om människa, teknik och affär skapar 
vi resultat för våra kunder.
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HiQ är, och har alltid varit, ett värderingsstyrt 
bolag – sedan starten 1995 har resultat, 
ansvar, enkelhet och glädje genomsyrat allt vi 
gör. På HiQ är det här inte bara fina ord, utan 
riktmärken som vi lever efter varje dag, i varje 
projekt, för att skapa en konkurrensfördel och 
en roligare vardag för oss och för våra kunder.

RESULTAT
För att ha nöjda kunder måste vi leverera resultat i varje 
upp drag, varje dag. Det här följer vi upp genom en kontinu-
erlig och öppen dialog med våra kunder – i den vardagliga kom-
munikationen och via omfattande kundundersökningar. För 
oavsett antalet år i branschen är HiQ ett ungt, hungrigt och 
resultatorienterat företag som alltid strävar efter att göra 
skillnad i människors liv och i våra kunders verksamheter. 
Tack vare de resultat vi levererar kan våra kunder erbjuda 
produkter och tjänster som gör människors vardag enklare, 
roligare och tryggare.

ANSVAR
Varje medarbetare på HiQ är en god förebild och tar ansvar i 
ord och handling för sig själv, sitt team och för helheten. Det 
handlar om allt från att leverera rätt resultat i rätt tid, till 
att skapa en bra atmosfär och energi på de arbetsplatser vi 
befinner oss på – hemma på HiQ och ute i våra uppdrag. Vi 
gör det lilla extra för att skapa mervärde för våra kunder och 
för att bygga det HiQ vi själva vill jobba på.

ENKELHET
Vi anser att innovation bör stavas enkelhet. Att sträva efter 
förenkling gör oss kreativa och ger oss modet att ta bort 
saker som inte behövs. För våra kunder innebär enkelhet att 
vi på HiQ är tillgängliga, snabba och inte tvekar att föreslå 
oväntade lösningar och förbättringar. Vi ryggar inte för kom-
plexa utmaningar. Snarare är vi som bäst när det är svårt och 
bråttom, och när vi får använda smarta idéer och avancerad 
teknik med målet att förenkla för människor.

GLÄDJE
Vi tror på glädje. Har man roligt på jobbet och kan vara sig 
själv presterar man också bättre. Vi har kul när vi jobbar 
tillsammans med våra kunder och det syns i de resultat vi 
skapar. En bra dynamik främjar kreativiteten, som i sin tur 
gör både oss och våra kunder mer konkurrenskraftiga. 
Glädjen genomsyrar HiQ som företag, alla som jobbar här 
och samarbetet med de kunder vi möter varje dag.
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För att nå bäst resultat krävs att vi rekryterar de 
bästa medarbetarna. Det skapar starka team 
bestående av personer med olika bakgrund, 
nationalitet och kompetens – en mix av kvinnor 
och män i alla åldrar. Alla våra medarbetare är 
unika och på HiQ är det självklart att få vara sig 
själv. Det främjar kreativiteten, vilket gör oss mer 
innovativa och konkurrenskraftiga.

BRANSCH- 
ERFARENHET 
BLAND VÅRA 
ANSTÄLLDA

NYCKELTAL 5 ÅR 2018 2017 2016 2015 2014

Omsättning per anställd, kkr 1.254 1.234 1.219 1.187 1.115

Förädlingsvärde per anställd, kkr 936 936 943 929 881

Rörelseresultat per anställd, kkr 133 148 153 144 119

Antal anställda vid årsskiftet 1.629 1.645 1.573 1.415 1.412

Genomsnittligt antal anställda 1.478 1.449 1.361 1.270 1.237

Andel kvinnor 24% 24% 23% 22% 24%
Genomsnittlig ålder,  år 39 39 39 39 39

HiQ har en stark företagskultur som präglas av våra 
värderingar – resultat, ansvar, enkelhet och glädje. För 
oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra, har roligt 
och känner att de utvecklas. Oavsett om det handlar om 
kompetens utveckling och kurser, eller om sociala  
aktiviteter som att träna eller spela musik tillsammans. Vi 
tycker att det är viktigt med balans i livet och vi tror att det 
vi gör på fritiden återspeglar sig på jobbet och vice versa. 

En typisk HiQare är positiv, driven och har hög kompe-
tens, vilket kommer av både erfarenhet och studier. I dag 
är vi över 1 600 medarbetare som kombinerar glädje, 
ansvar och enkelhet när vi skapar resultat tillsammans 
med våra kunder.

Annan akademisk  utbildning  
(t.ex. systemutveckling,   

design, ekonomi) 46%

Annan utbildnings- 
bakgrund 6 %

Civilingenjörer  
48 %

2-5 år  
23 %

0-2 år  
8 %

6-10 år  
16 %

11+ år  
53 %

UTBILDNINGS- 
BAKGRUND
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Vi har en bred och välbalanserad marknadsmix, 
där vi delar upp våra marknadsområden i åtta 
segment. Bredden är en fördel för våra kunder, 
oss som bolag och för våra medarbetare. 
Samtliga marknadssegment präglas av företags 
och organisationers behov av digitala lösningar 
som bidrar till förenkling och förbättring, nya 
erbjudanden och nya värdekedjor.

Handel 6 %

Industri 23 %

Försvar &  
säkerhet 3 %

Medier, spel  
& underhållning 4 %

Finans &  
försäkring 12 %

Myndigheter  
& verk 21 %

Fordon 16 %

Telekom 15 %

OMSÄTTNING  
FÖRDELAD PER  

MARKNADSOMRÅDE  
DE SENASTE  

12 MÅNADERNA
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INDUSTRI
Industrin ses ofta som kärnan i västvärldens konkurrens- 
kraft. Just nu pågår den fjärde industriella revolutionen, det 
som vi ofta kallar Industri 4.0, där verktyg som automation, 
Internet of Things, maskininlärning och artificiell intelligens 
används för att göra industrin än mer effektiv. HiQs kompe-
tens i utvecklingen är en stor tillgång för svensk industris 
framtida konkurrenskraft. 

HiQ är väletablerade inom segmentet och vi är idag en 
strategisk partner för många ledande aktörer inom industrin. 
Oftast handlar det om avancerad utveckling av världsledande 
produkter och affärskritiska system, men även innovation 
och konceptutveckling tillika nya strategier kring marknads-
föring och försäljning. Och inte minst effektivare processer 
och smart integration mellan system med bland annat vår 
integrationsplattform Frends. 

Ett exempel inom segmentet är svenska Epiroc som vi 
hjälper att utveckla system för än mer effektiva och säkra 
gruvmaskiner. Ett annat är Seco Tools där vi utvecklar sys-
tem för att göra det smidigare för industrin att få tillgång till 
nya skärstål precis när de behövs. Allt för att hela tiden göra 
produktionen mer effektiv och resursoptimerad. 

Exempel på kunder är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Bom-
bardier, Cactus, DEKRA, Destia, Electrolux, Elenia, Epiroc, 
Finnair, SAS, Seco Tools och Toyota Material Handling Europe. 

TELEKOM 
Uppkoppling har idag blivit en fundamental del av vår infra- 
struktur, och nästan allting som finns idag behöver uppkoppling 
för att fungera. Datorer, TV, telefoner, bilar, industrimaskiner, 
hus, vägar och så vidare. Fler och fler saker pratar med varan-
dra och med utbyggnaden av 5G ökar möjligheterna. 

HiQ har en mycket stark position inom telekom och i över 
20 år har vi samarbetat med globala och marknadsledande 
kunder för att lägga grunden för dagens mobiluppkoppling. 
Det ger oss ett djupt kunnande inom telekomsystem, både ur 
teknisk och ur affärsmässig synvinkel. Och vår gedigna erfar-
enhet och kunskap inom telekom och kommunikation skapar 
även ett stort värde för kunder och projekt i andra branscher. 

Inom telekomindustrin arbetar vi brett med kunderna med 
avancerade tekniska system, digitala kanaler och med 
lösningar riktade direkt till slutanvändarna. Vi vinner också 
strategiska uppdrag där vi identifierar nya möjligheter och 
effektiviserar verksamheter. Tillsammans med flera ledande 
globala telekombolag fortsätter vi bygga den digitala infra- 
strukturen för framtidens mobilkommunikation. 

Exempel på kunder är Ascom Wireless Solutions, Com Hem, 
Ericsson, Polystar, Telenor, Telia och Tele2.

MYNDIGHETER & VERK 
Våra kunders uppdrag är att erbjuda bästa möjliga service till oss 
medborgare och utmaningarna gäller alltifrån föråldrade system 
och hantering av stora datamängder, till säkerhet och integri- 
tetsfrågor. HiQ är idag en viktig partner till en allt större del av 
myndigheter, kommuner och offentliga förvaltningar i Norden. 

Genom viktiga ramavtal har vi en stark plattform för att växa 
ytterligare inom segmentet. Exempelvis har vi i dag ett flertal 
ramavtal med Kammarkollegiet vilket möjliggör för en stor 
del av Sveriges kommuner, landsting, myndigheter och verk 
att utnyttja vår kompetens för att förenkla för medborgarna. 

Ett exempel på hur man kan använda digital teknik för att 
förenkla och förbättra för människor är vårt prisbelönta projekt 
åt finska Trafi, där vi tar fram en prototyp på ett digitalt körkort. 
Något som direkt skapar helt nya möjligheter för att till exem-
pel i realtid uppdatera informationen på någons legitimation. 

Ett annat exempel är när vi som digitaliseringspartner till 
Norrköpings kommun stöttar kommunens arbete med att 
utveckla digitala lösningar, system och tjänster som förbät-
trar vardagen för invånarna i Norrköping. 

Exempel på kunder är Arbetsförmedlingen, Enköpings 
kommun, Kronofogden, Kungälvs kommun, Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap, Post- och Telestyrelsen, 
Regeringskansliet, Skatteverket, Stockholms Läns Landsting, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Trafi och Tulli. 
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FORDON
Norden ligger långt fram när det gäller att med hjälp av 
avancerad teknik ta fram lösningar och system för autonoma 
och säkrare fordon, samt smarta lösningar för resurseffek-
tiva fordon. 

HiQ har i dag omkring 300 specialister inom produktutveck-
ling med fokus på Automotive. Under de senaste tjugo åren 
har vi samarbetat med ett antal globala fordonstillverkare 
och därmed tagit en ledande position på marknaden. 

Exempel på samarbeten inom segmentet är bland annat 
med Volvo Cars, vilket startade redan 1998. Idag levererar 
vi, bland mycket annat, spetskompetens till Volvo Cars inom 
teknik för att driva miljöförbättring och utveckla aktiva 
säkerhetsfunktioner. Ett annat är att vi idag är en partner 
till lastbilstillverkaren Scania för utvecklingen av system för 
autonoma transportsystem. 

Exempel på kunder är Autoliv, BorgWarner, Scania, Volvo 
Cars, Volvo Group och Zenuity.

FINANS & FÖRSÄKRING 
HiQ har lång erfarenhet inom finanssektorn, och kombinerat 
med våra färdigheter inom utveckling och mobila lösningar 
gör det oss till en ledande expert inom området. Marknaden 
och efterfrågan inom bank- och finans är stark och vi behövs 
på många nya ställen där vi kan använda vår teknik till att 
förenkla och förbättra livet för människor. Inte minst inom 
smarta, enkla digitala betalningslösningar samt lösningar 
för att förbereda bankerna för PSD2. 

HiQ har tidigare tillsammans med Bankgirot utvecklat Swish, 
en av Nordens bästa cashless-lösningar. Den kompetensen 
använder vi nu för att bygga lösningar åt en mängd andra 
aktörer i Norden. Några exempel på det är när vi tillsam-
mans med Volvofinans utvecklar mobiltjänster som CarPay 
samt när vi hjälper finländska S-Banken att förenkla för sina 
nästan tre miljoner kunder med hjälp av smidiga tjänsten 
S-mobiili. Tjänster och lösningar som förändrar beteenden 
och har blivit grundstenarna till att Norden successivt går 
mot ett kontantlöst samhälle. 

Exempel på kunder är Bambora, Bankgirot, Collector, 
Fennia, Handelsbanken, LähiTapiola, Nordea, OP Pohjola-
gruppen, S-gruppen, SEB, Skandia, Swedbank, Trafik-
försäkringsföreningen, Varma och Volvofinans Bank. 

HANDEL 
Handeln är i dag något helt annat än för bara några år 
sedan. Nya e-handelsrekord sätts ständigt och nätshopping 
är sedan många år en självklar del av vår konsumtion. Tack 
vare smidiga digitala tjänster köper vi också allt mer från 
utländska aktörer, vilket skapar nya krav och utmaningar för 
företag i Norden, med fokus på användarupplevelsen och den 
totala kundresan. 

HiQ har bred branschkunskap och vi har lång erfarenhet av att 
jobba med ledande handelskedjor. Vi samarbetar med kunden 
från idé och design till kvalitetssäkring inom alltifrån marknads- 
och försäljningslösningar till inköps- och logistiksystem. Vår 
expertis inom digitala betaltjänster såväl som analys av kam-
panjaktiviteter är värdefull när det ställs nya krav på enklare 
köpprocesser för att öka konverteringsgraden. 

Exempel på kunder är ICA, Jula, Kesko, Stockmann och 
Vianor.
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MEDIER, SPEL OCH UNDERHÅLLNING 
Medie-, spel och underhållningsbranschen är under 
konstant utveckling och förändring. Och det går fort. 
Traditionella företag möter idag konkurrens från både nya 
aktörer och helt förändrade beteenden. Det gemensamma 
är dock att teknik, design och kommunikation spelar en helt 
avgörande roll för om du ska lyckas eller inte. De här utman-
ingarna stämmer väl med HiQs position i skärningspunkten 
av teknik, människa och affär. Vi kombinerar teknisk expertis 
med design och användarfokus samt slutligen marknads-
föring och aktivering. Vi jobbar sedan länge med en rad 
ledande företag på denna spännande marknad. 

FÖRSVAR OCH SÄKERHET 
Vi lever i en tid då försvar och säkerhet snabbt blir viktigare, 
med övervakning och omvärldsbevakning som självklara delar. 
En mer osäker världsbild flyttar försvars- och säkerhetsfrågan 
högre upp på agendan. Inte minst är cybersäkerhet en allt 
viktigare fråga för alla bolag och organisationer, när allt fler 
produkter och system blir uppkopplade mot omvärlden. 

Tekniska lösningar för försvar och säkerhet är en del av HiQs 
DNA. Ända sedan starten har vi hjälpt tongivande kunder 
inom försvarsindustri och försvar att utveckla högtekno- 
logiska lösningar som bidrar till en säkrare omvärld. Ett 
exempel är att vi fortsätter utveckla mjukvara för tränings-
simulatorer åt stridspiloter, ett uppdrag som HiQ har haft i 
över 20 år. 

Exempel på kunder är Försvarets Materielverk, Försvars-
makten, Kustbevakningen och SAAB.

Vi har i dag ramavtal med flera stora kunder som SVT och 
Viaplay. Under året ser vi även att HiQ förnyar sitt långvariga 
samarbete med finländska Veikkaus samt att ATG vänder sig 
till HiQ för att bredda sina erbjudanden och produkter i sam-
band med att licensmarknaden för spel i Sverige förändras. 

Exempel på kunder är ATG, DICE, GTECH, MTV 3 Finland, 
Rovio, Spotify, SVT, Utbildningsradion, Veikkaus och Viaplay. 
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RENODLAT KONSULTBOLAG
HiQ är ett renodlat konsultbolag och agerar som oberoende 
rådgivare med kundens bästa för ögonen. Vår huvudupp-
gift är att tillföra kompetens, resultat, engagemang och 
innovations kraft till våra kunder.

KVALITET, LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT
HiQ står för hög kvalitet. När vi levererar kvalitet får vi nöjda 
kunder, vilket gör oss lönsamma, vilket i sin tur gör att vi 
kan växa. Vi prioriterar kvalitet, lönsamhet och tillväxt, i den 
ordningen. Vår tillväxtstrategi är att främst växa organiskt, 
kompletterat med strategiska förvärv. Förvärvsstrategin 
är att stärka HiQ geografiskt genom att öka den nordiska 
närvaron och att förvärva bolag som tillför ny kompetens.

STARK POSITION INOM TEKNIK, ANVÄNDARE OCH 
AFFÄR 
Med det tekniska kunnandet i vårt DNA och en djup förstå-
else kring användare, kommunikation och affär, hjälper vi 
våra kunder att dra nytta av digitaliseringens möjligheter 
och att hantera utmaningarna i vår omvärld. Vi behärskar 
hela kedjan från R&D till digitalt och tillbaka och kan 
därför hjälpa våra kunder från idé till driftsättning. För oss 
är tekniken ett verktyg för att förenkla och göra skillnad i 
människors vardag.

LEVERANS MED KUNDEN I FOKUS
Vi erbjuder en flexibel leveransmodell med kundens behov 
och förutsättningar i fokus. Vi erbjuder specialistkompetens 
i projekt på plats hos kund, genomför projekt i egna lokaler 
och via nearshore-kontor. Vi erbjuder även kompletta team 
till våra kunder – team som är effektiva och framgångsrika i 
att skapa resultat. 

KUNSKAPSÖVERFÖRING MELLAN  BRANSCHER
Sedan starten 1995 har vi fortsatt att  utvecklas i takt med 
våra kunders behov och utmaningar, och med de möjligheter 
som tekniken medför. Vår breddning gör att vi ständigt lär 
oss nya saker och på HiQ arbetar vi aktivt med kunskaps- 
överföring mellan olika branscher och segment. På så sätt 
kan våra kunder dra nytta av ny kompetens och inspiration 
från helt andra branscher än sin egen.

NORDEN SOM BAS
HiQ är ett bolag med Norden som bas, och vår position i 
regionen är mycket stark. Samtidigt ökar våra affärer hos 
internationella kunder stadigt. Det gäller både uppdrag hos 
utomnordiska företag och nordiska kunder som vi följer med 
på uppdrag internationellt. Vi jobbar under året i till exempel 
London och Kalifornien och vi startar också upp en ny enhet  
i Gdynia, Polen.

Ett värderingsstyrt HiQ – våra värderingar har 
varit vår kompass sedan starten och de utgör 
själva själen och hjärtat i HiQ – i varje uppdrag, 
varje dag. Vi vet att resultat, ansvar, enkelhet och 
glädje är nyckeln till högsta kvalitet och därmed 
nöjda kunder och medarbetare. Våra värderingar 
och vår kultur är en avgörande konkurrensfördel 
både för HiQ och för våra kunder.
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1995
HiQ bildas i Stockholm 
med uppgift att bredda 
verksamheten med fokus på 
telekom. Grunden till HiQ lades 
redan 1992 när  Statyetten 
Konsult AB med dotterbolaget 
Approve AB bildades, då med 
 simuleringsteknik som basen för 
koncernens verksamhet. 2005

Det finns nu fler än 500  fantastiska 
med arbetare på HiQ. Samma år 

lanseras Youtube och Nokia 1110 blir 
världens mest sålda mobil. I Sverige 

faller den  första domen mot fildelning.

1996
Internet slår igenom på bred front. 
Samma år släpper Nokia sin första 
smarta telefon. VD för HiQ är Ken 
Gerhardsen, som än i dag är aktiv i 
bolaget som styrelseledamot.

2003
Var fjärde svensk använder internet 

dagligen. Skype grundas och den  första 
europeiska satelliten Smart kretsar 

kring månen. HiQ Väst och HiQ Open går 
ihop till ett bolag, HiQ Göteborg. 

1998
Sökmotorn Google lanseras och bygget 
av den internationella rymdstationen 
ISS påbörjas. HiQ startar dotterbolag i 
Göteborg och Oslo och moderbolaget 
byter namn till HiQ International AB. 

1999
HiQ International introduceras på 
Stock-holms börsen och samma år väljs 
Carl Bildt in i     bolagets styrelse. HiQ 
tecknar nytt ramavtal med Ericsson som 
”preferred supplier” av konsult tjänster. 
Det här är också året då termen ”Internet 
of Things” lanseras.

2001
Året då IT-bubblan spricker. Teamet på 
HiQ fortsätter att jobba fokuserat och 
bolaget ökar omsättningen med 22 procent 
till 492 Mkr. Samma år lanseras både 
robotdammsugaren och Apples iPod. 

2002
HiQ startar dotterbolaget HiQ Skåne i 
Lund och förvärvar finländska Softplan 
Oy. Samma år går Telia samman med 
Sonera och bildar TeliaSonera. HiQ går 
in i projektet HiQ Sailing Team med en 
av världens  snabbaste segelbåtar, den 
välkända 60 fots trimaranen.

1997
HiQ har över 100 medarbetare och 
 detta är också året då DVD gör sitt 
 intåg på marknaden. I Japan lanseras 
Toyota Prius, världens första serie-
tillverkade hybridbil.

2000
Lars Stugemo tillträder som VD för HiQ 
och bolaget växer genom grundandet 
av HiQ East Oy i Finland och förvärvet 
av två nya dotterbolag, HiQ København 
i Danmark och HiQ Open i Göteborg. 
Datorerna har överlevt millennieskiftet 
och 12 procent av jordens befolkning har 
nu en mobiltelefon.

2004
Facebook ser dagens ljus och i 

Sverige utses en platt-TV till årets 
jul klapp. HiQ startar ett nytt dotter-

bolag, HiQ Karls krona AB, och under 
året för värvas även Computer and 

Audio-Technical Systems AB.

1996

1995

2000

2002

2005

1997

1999

2004

1998

2001

2003

HiQ STORY
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2006
Twitter lanseras och Christer Fuglesang blir den 
förste svensken i rymden. HiQ-trimaranen står för en 
spektakulär segling när HiQ Sailing Team i december 
tar sig runt Gotland på nya rekordtiden 17 timmar och 
39 minuter – med en snitthastighet på närmare 21 knop! 2011

HiQ vinner pris för ” Bästa IT- 
projekt i Finland” till sammans 
med kunden Kuusa koski. Antalet 
internetanvändare i världen är 
nu uppe i 2 miljarder.

2007
Detta är året då iPhone lanseras 
på den amerikanska marknaden. 
”Quantified Self” blir ett begrepp och 
HiQ förvärvar MobilEyes AB, med 
 leveranskapacitet i Moskva.

2010
HiQ utses till Sveriges bästa IT-konsult 
av Veckans Affärer, för fjärde året i rad. 

HiQ förvärvar också bolaget Frends 
Technology Oy i Finland. 2010 är året 

då Instagram lanseras och läsplattan 
utses till årets julklapp.

2009
HiQ hjälper Skatteverket att utveckla 

system som gör att människor i Sverige 
får sin skatteåterbäring snabbare.  

Under året slår också termen  
”Big data” igenom.

2018
Teknikutvecklingen går snabbare än den 
någonsin tidigare har gjort, även om den 

aldrig kommer gå så här sakta. Året präglas 
av stark efterfrågan samtidigt som det 

politiska klimatet är i gungning och klimat-
frågan är i fokus – där HiQs arbete med att 

använda teknik för att skapa en enklare, mer 
hållbar och roligare värld blir allt viktigare. 

2017
Ytteligare ett år av rekord för HiQ, 

både resultatmässigt och i antal 
medarbetare. Med teknik, design 

och kommunikation fortsätter vi att 
förenkla för människor och på så 

vis bidra till en bättre och roligare 
värld. Året är också det år då vi 

slutar prata om digitalisering för att 
istället prata om teknikutveckling, 

eller helt enkelt bara utveckling.

2016
HiQ fortsätter att slå rekord på 
rekord i antal medarbetare och 

resultat. Under året förvärvar vi den 
internationellt prisade designbyrån 

Great Apes i Helsingfors. 2016 är 
också året när Pokémon Go får  

sitt genombrott.

2015
HiQ fyller 20 år och visar med vinnande 

resultat att vi fortfarande är ett ungt, 
hungrigt och resultatorienterat bolag. 

HiQ växer bland annat inom den publika 
sektorn, där vi  under året tecknar bety-
dande ramavtal med de upphandlande 

organen i både Sverige och Finland – 
Kammarkollegiet och Hansel. 

2012
Getswish lanserar den mobila 

betal tjänsten Swish, med en IT-
lösning utvecklad av HiQ tillsam-
mans med Bankgirot. Samma år 

kommer Netflix till Norden och 
Facebook köper Instagram för 1 

miljard amerikanska dollar.

2013
Statistik visar att 65 procent av 

svenskarna mobilsurfar. I USA startar 
Google bolaget Calico med syftet att 

hitta sätt att hejda åldrandet. HiQ 
tecknar under året ramavtal med 

bland andra Kronofogdemyndigheten 
samt Volvo Cars och blir också digital 

partner till rockmusikern Dregen – 
ett tydligt tecken på HiQs bredd.

2014
HiQ startar verksamhet i Norrköping 

och Örebro. De första svenskarna 
”chippar sig” och en rad smarta 

klockor lanseras.

2008
Över 60 procent av jordens 
befolkning har en mobiltelefon. 
Spotify lanseras och HiQ förvärvar 
både Ace Simulation AB och 
finländska HiQ Quality Services Oy. 

2010

2011

2015

2018

2012
2017

2008

2007

2009

2013

2014

2016

2006
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GUNNEL DUVEBLAD
Född 1955. Studier i systemvetenskap, Umeå 
Universitet. Styrelsens ordförande sedan 
2016 och ledamot sedan 2007. VD EDS 
North Europe 2002–2006. Anställd inom IBM 
1977–2002 och innehade bland annat olika 
ledande befattningar inom IBM på nordisk 
samt europeisk nivå. Övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i bl.a. Team Olivia Group 
AB, Global Scanning A/S och Stiftelsen Ruter 
Dam samt styrelseledamot i bl.a. Dustin, 
Kindred Group Plc och Sweco. Innehav i HiQ: 
10.000 aktier. 

SUSANNE EHNBÅGE
Född 1979. Magisterexamen (civilekonom) 
i ekonomi Handelshögskolan Göteborg. 
Ledamot sedan 2018. VD för Lindex sedan 
2018. VD och koncernchef för Netonnet Group 
2016-2018. Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
i Ahlsell AB samt i Börssällskapet.

KEN GERHARDSEN
Född 1952. Civilingenjör Teknisk Fysik, 
Linköpings Tekniska Högskola. Ledamot 
sedan 1995. Koncernchef och verkställande 
direktör i HiQ International AB t.o.m februari 
2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
Stockholm Text. Innehav i HiQ: 25.557 aktier.

ULRIKA HAGDAHL
Född 1962. Civilingenjör Teknisk Fysik, 
Kungliga Tekniska Högskolan. Ledamot 
sedan 2012. Grundare av Orc Software AB 
(numera Itiviti AB), Utvecklingschef Orc 
Software 1987–1990, VD och koncernchef 
Orc Software AB 1990–2000. Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Beijer Electronics Group 
AB, Haldex AB, Invisio AB och Sectra AB.
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ERIK HALLBERG
Född 1956, Ingenjör Maskinteknik. Ledamot 
sedan 2012. Verksam inom TeliaCompany 
1999–2016 bl.a. som VD för Telia International 
Carrier, Ansvarig för verksamhet i Baltikum, 
Ansvarig för Bredband i Sverige samt Mobil 
i Sverige, Ledamot i Yoigo Spanien samt 
som EVP TeliaCompany 2013–2016. Övriga 
uppdrag: Styrelseordförande i Zynapp AB och 
Fidesmo AB. Innehav i HiQ: 1.000 aktier. 

RAIMO LIND
Född 1953. Magisterexamen i ekonomi från 
Handelshögskolan i Helsingfors. Ledamot 
sedan 2013. CFO Wärtsilä Oyj 1998–2013, 
vice VD sedan 2005. Arbetade även för Wärt-
silä 1976–1989 i befattningar i både Finland 
och internationellt. CFO samt linjeansvars-
positioner inom Tamrock Oy 1992–1998, VD 
Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy 1990–
1991. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 
Elisa Oyj och Nest Capital, styrelseledamot 
och ordförande i revisionsutskottet Nokian 
Tyres. Innehav i HiQ: 2.040 aktier.

LARS STUGEMO
Född 1961. Civilingenjör Elektroteknik, 
Kungliga Tekniska Högskolan. Koncernchef 
och VD HiQ International sedan 2000. 
Anställd sedan mars 1995. Övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i Kambi Group Plc, 
styrelseledamot Camfil AB samt ledamot  
av avd. VI, Kungl Ingenjörsvetenskaps- 
akademin. Innehav i HiQ: 210.651 
aktier, 12.000 teckningsoptioner, 12.000 
matchningsoptioner. 
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Angivna innehav innefattar även närstående samt via bolag.

REVISOR: KPMG AB. Huvudansvarig revisor Marine Gesien



LARS STUGEMO
Född 1961. Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga 
Tekniska Högskolan. Koncernchef och VD HiQ 
International sedan 2000. Anställd sedan mars 
1995. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kambi 
Group Plc, styrelseledamot Camfil AB samt 
ledamot av avd VI, Kungl Ingenjörsvetenskaps- 
akademin. Innehav i HiQ: 210.651 aktier, 12.000 
teckningsoptioner, 12.000 matchningsoptioner.

FREDRIK MALM
Född 1974. Ekonomichef i HiQ International 
sedan 2002. Civilekonom, Handelshögskolan 
Stockholm 1997. Anställd sedan 2002. Tidigare 
anställningar: Corporate Finance Enskilda 
Securities, Corporate Finance Nordea Securities. 
Innehav i HiQ: 32.000 aktier, 3.000 tecknings- 
optioner, 3.000 matchningsoptioner.

MAGNUS GUDÉHN
Född 1962. VD, HiQ Stockholm sedan 2013. 
Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan 
Mekatronik, 1986. Anställd sedan 1995. 
Affärsområdeschef 2008 – 2013, VD HiQ Cats 
2005-2008, konsultchef 1999 – 2005. Tidigare 
anställningar: projektledare, arkitekt och utveck-
lare på Enator och Logica Sydney. Innehav i HiQ: 
7.000 aktier, 20.000 teckningsoptioner, 20.000 
matchningsoptioner.

JERKER LINDSTÉN 
Född 1971. VD, HiQ Göteborg sedan 2004.  

Civilingenjör Automatiseringsteknik, Chalmers 
Tekniska Högskola 1995. Anställd sedan 2004. 

Tidigare anställningar: regionchef, säljchef, 
Framfab Region Väst, affärsområdeschef 

m.m., Telia. Innehav i HiQ: 60.894 aktier, 30.000 
teckningsoptioner, 30.000 matchningsoptioner.

MIKAEL TENG
Född 1964. Affärsutveckling, HiQ International 
sedan 2007. Civilingenjör, Kungliga Tekniska 

Högskolan 1990. Anställd sedan 1998. Tidigare 
anställningar: Global Account Manager och  

konsult HiQ Stockholm, Manager Accenture, 
konsult Tieto Enator, SW Engineer Oerlikon 

Contraves AG, Schweiz. Innehav i HiQ: 20.000 
teckningsoptioner, 20.000 matchningsoptioner

Angivna innehav innefattar även närstående samt via bolag.
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JUKKA RAUTIO
Född 1974. VD, HiQ Finland sedan 2010. VD, 
HiQ Quality Services Oy 2008–2010. Civilingenjör, 
Oulu Universitet 2001. Anställd sedan 2008. 
Tidigare anställningar: grundare och VD TSG Test 
Solutions. Innehav i HiQ: 155.000 aktier, 30.000 
teckningsoptioner och 30.000 matchningsoptioner.

MAGNUS GENS 
Född 1975. Affärsutvecklare i HiQ International 
sedan 2017. Civilingenjör Farkostteknik, Kungliga 
Tekniska Högskolan 2001. Anställd sedan 2015. 
Tidigare anställningar: Combitech, Assistera, 
Ericsson. Innehav i HiQ: 8.000 aktier, 5.000 
teckningsoptioner, 5.000 matchningsoptioner.

ANNA KLEINE
Född 1973. VD, HiQ Skåne sedan 2012.  

Fil. kand. Informationsteknik, Lunds Uni-
versitet 1999. Anställd på HiQ sedan 2003.  

Tidigare anställningar: konsult, säljare 
och affärsområdeschef på HiQ, konsult/

projektledare på Telia ProSoft AB. Övriga upp-
drag: styrelseledamot i Mobile Heights samt i 
Länsförsäkringar Skåne. Innehav i HiQ: 5.000 
teckningsoptioner, 5.000 matchningsoptioner.

PATRIK HOLM
Född 1966. VD, HiQ Ace sedan 2009. Civil- 
ingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings 
Tekniska Högskola 1993. Anställd sedan 
2008. Tidigare anställningar: Senior Vice 

President Enea Nordic Services, VD Enea 
Systems, VD Enea Epact. Innehav i HiQ: 
36.624 aktier, 10.000 teckningsoptioner  

och 10.000 matchningsoptioner.

ANDERS NILSSON
Född 1970. VD, HiQ Mälardalen sedan 2004. 
Ingenjör 1990. Anställd sedan 2000. Tidigare 
anställningar: projektledare, Celsius Test Sys-
tems, produktchef, Volvo Aero Support, licens- 
ingenjör ABB. Innehav i HiQ: 6.840 aktier, 4.000 
teckningsoptioner, 4.000 matchningsoptioner.

KLAS NYSTRÖM
Född 1955. VD, HiQ Karlskrona sedan 2007. 
Sjöofficer. Anställd sedan 2007. Tidigare 
anställningar: olika befattningar på Telenor, 
grundare och vVD på Testbolaget Sverige, 
Ericsson, Örlogskapten i Marinen. Innehav 
i HiQ: 20.000 teckningsoptioner och 20.000 
matchningsoptioner.
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Under 2018 omsatte vi 1.852,7 Mkr med en 
rörelsemarginal på 10,6 %. Tabellerna nedan 
beskriver HiQs finansiella utveckling under 
perioden 2014 till 2018.

RESULTATRÄKNING (BELOPP I MKR) 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 1.852,7 1.787,9 1.659,4 1.508,0 1.378,8

Övriga rörelseintäkter 0 0,3 0 0 0

Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar -1.640,8 -1.560,9 - 1.440,5 - 1.315,2 - 1.221,1

Rörelseresultat före avskrivningar 211,7 227,3 218,9 192,8 157,7

Avskrivningar -15,2 -12,9 - 11,0 - 9,9 - 10,3

Rörelseresultat 196,5 214,4 207,9 182,9 147,4

Finansiella poster 0,9 -0,9 - 0,5 - 0,2 0,5

Resultat före skatt 197,4 213,5 207,4 182,7 147,9

Skatt som belastar årets resultat -45,5 -48,2 - 46,1 - 40,5 - 32,9

Resultat efter skatt 151,9 165,3 161,4 142,2 115,0

BALANSRÄKNING (BELOPP I MKR) 2018 2017 2016 2015 2014

TILLGÅNGAR 

Immateriella tillgångar 388,4 377,7 364,3 333,3 344,0

Materiella anläggningstillgångar 62,8 50,5 45,3 41,1 36,1

Finansiella tillgångar 20,3 17,8 14,9 14,3 15,1

Summa anläggningstillgångar 471,5 446,0 424,5 388,7 395,2

Kundfordringar 376,6 388,7 346,5 300,5 281,5

Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel 154,2 154,2 147,8 133,1 132,4

Likvida medel 183,5 205,1 204,3 212,4 180,1

Summa omsättningstillgångar 714,3 748,0 698,6 646,0 593,9

Summa tillgångar 1.185,8 1.194,0 1.123,2 1.034,7 989,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 818,5 816,2 777,6 718,0 698,2

Icke räntebärande avsättningar 0,9 0,9 0,4 0,0 0,1

Räntebärande långfristiga skulder 26,2 25,3 25,5 23,9 21,9

Icke räntebärande kortfristiga skulder 334,1 345,3 313,8 287,6 263,0

Räntebärande kortfristiga skulder 6,1 6,3 5,9 5,2 5,8

Summa eget kapital och skulder 1.185,8 1.194,0 1.123,2 1.034,7 989,1

OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL 2018 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Nettoomsättning, Mkr 474,4 476,2 395,0 507,1

Rörelseresultat, Mkr 52,1 43,1 40,1 61,2

Rörelsemarginal, % 11,0 9,1 10,1 12,1

Likvida medel vid kvartalets utgång , Mkr 282,9 123,0 128,2 183,5
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NYCKELTAL 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, Mkr 1.852,7 1.787,9 1.659,4 1.508,0 1.378,8
Omsättningstillväxt, % 3,6 7,7 10,0 9,4 5,6
Bruttomarginal, % 11,4 12,7 13,2 12,8 11,4

Rörelsemarginal, % 10,6 12,0 12,5 12,1 10,7

Avkastning på eget kapital, % 18,6 20,7 21,6 20,1 16,6

Avkastning på operativt kapital, % 30,0 34,4 36,5 33,9 27,9

Omsättning per anställd, kkr 1.254 1.234 1.219 1.187 1.115

Förädlingsvärde per anställd, kkr 936 936 943 929 881

Rörelseresultat per anställd, kkr 133 148 153 144 119

Genomsnittligt antal anställda 1,478 1.449 1.361 1.270 1.237

Antal anställda vid årets slut 1.629 1.645 1.573 1.415 1.412

Soliditet, % 69,0 68,4 69,2 69,4 70,6

För definitioner se sid 113.

NYCKELTAL PER AKTIE (KR, DÄR INTE ANNAT ANGES) 2018 2017 2016 2015 2014

Vinst efter skatt, före utspädning 2,73 3,00 2,97 2,66 2,18

Vinst efter skatt, efter utspädning 2,71 2,98 2,96 2,65 2,17

Kassaflöde, före utspädning - 0,43 - 0,02 - 0,15 0,61 - 0,56

Utdelning (2018 föreslagen) 3.351) 3,302) 3,103) 2,904) 2,605)

Eget kapital (före utdelning) 14.66 14,72 14,21 13,32 13,14

Direktavkastning, % 7,1 5,3 5,0 5,7 6,3

Börskurs vid årets utgång 47.31 62,25 61,50 51,00 41,10

Genomsnittligt antal aktier, tusental 55.658 55.103 54.264 53.444 52.784

Genomsnittligt antal aktier efter  
utspädning, tusental 

55.954 55.474 54.604 53.701 52.890

Antal utestående aktier, tusental 55.840 55.453 54.713 53.924 53.139

 
1)  Styrelsen har föreslagit att via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande skifta ett belopp om ca 187 Mkr (3,35 kr/ aktie) till aktieägarna.

2)  2017 delades ca 183 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (3,30 kr/aktie).

3)  2016 delades ca 170 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (3,10 kr/aktie). 

4)  2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie).

5)  2014 delades ca 138 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
I tabellen nedan redovisas aktiekapitalets utveckling under de fem senaste räkenskapsåren samt fram till årsredovisningens avgivande:

ÅR TRANSAKTION
FÖRÄNDRAT

AKTIEKAPITAL
TOTALT

AKTIEKAPITAL 
ANTAL

UTESTÅENDE AKTIER

2014 Ingående balans — 5.275.152 52.751.523
2014 Inlösenförfarande – Split 2:1 — 5.275.152 105.503.046
2014 Aktieinlösen - 2.637.576 2.637.576 52.751.523
2014 Fondemission 2.637.576 5.275.152 52.751.523
2014 Lösen av teckningsoptioner 38.750 5.313.902 53.139.023
2015 Inlösenförfarande – Split 2:1 — 5.313.902 106.278.046
2015 Aktieinlösen - 2.656.951 2.656.951 53.139.023
2015 Fondemission 2.656.951 5.313.902 53.139.023
2015 Lösen av teckningsoptioner 47.877 5.361.779 53.617.793
2015 Lösen av teckningsoptioner 30.648 5.392.427 53.924.273
2016 Inlösenförfarande – Split 2:1 — 5.392.427 107.848.546
2016 Aktieinlösen - 2.696.214 2.696.214 53.924.273
2016 Fondemission 2.696.214 5.392.427 53.924.273
2016 Lösen av teckningsoptioner 22.900 5.415.327 54.153.273
2016 Apportemission Great Apes 25.783 5.441.111 54.411.105
2016 Lösen av teckningsoptioner 30.200 5.471.311 54.713.105
2017 Kvittningsemission - tilläggsköpeskilling Great Apes 5.914 5.477.225 54.772.245
2017 Apportemission Presis 12.811 5.490.036 54.900.359

2017 Inlösenförfarande - Split 2:1 — 5.490.036 109.800.718

2017 Aktieinlösen - 2.745.018 2.745.018 54.900.359
2017 Fondemission 2.745.018 5.490.036 54.900.359

2017 Lösen av teckningsoptioner 38.084 5.558.120 55.281.199

2017 Lösen av teckningsoptioner 17.169 5.545.289 55.452.887

2018 Inlösenförfarande – Split 2:1 — 5.545.289 110.905.774

2018 Aktieinlösen -2.772.644 2.772.645 55.452.887

2018 Fondemission 2.772.644 5.545.289 55.452.887

2018 Lösen av teckningsoptioner 34.670 5.579.959 55.799.587

2018 Lösen av teckningsoptioner 4.000 5.583.959 55.839.587

DELÄGARPROGRAM
Under 1998 t o m 2018 har HiQ genomfört ett antal delägarprogram 
riktade till medarbetare i HiQ med syftet att attrahera, behålla och 
motivera anställda. Programmen är baserade på teckningsoptioner. 
För att löpande kunna erbjuda nyanställda teckningsoptioner har 
de olika programmen varit uppdelade i delprogram. Årsstämman 
i mars 2018 beslutade om teckningsoptionsprogram riktat till 

samtliga medarbetare i Danmark, Finland och Sverige, fördelat 
på två serier. Antalet tecknade optioner i båda serierna uppgår till 
1.000.000. Av dessa förvärvades 607.750 optioner till marknadspris 
och 268.250 tilldelades i form av matchningsoptioner, baserat på 
principer i enlighet med årsstämmans beslut. Under 2018 har 
386.700 teckningsoptioner, utgivna 2015, utnyttjats för teckning 
av aktier. Totalt antal utestående teckningsoptioner uppgick vid 

Aktiekapitalet i HiQ uppgick den 31 december 
2018 till 5.583.958,70 kr, fördelat på 55.839.587 
utestående aktier. Varje aktie berättigar till en röst 
och samtliga aktier äger lika rätt till del  
i bolagets tillgångar och vinst. Vid årsstämman 
får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet 
av denne ägda och företrädda aktier, utan 
begränsningar i rösträtten. 

Ordinarie årsstämma i mars 2018 bemyndigade 
styrelsen att till nästa ordinarie årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, emittera maximalt 
5.000.000 aktier, i form av apportemission eller 
kvittningsemission i samband med företagsförvärv. 
Vid   årsstämman bemyndigades även styrelsen att 
före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 
fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många 
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 
10% av samtliga aktier i bolaget. 

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm och 
får endast ske till ett pris inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, var med avses 
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 
säljkurs.
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OPTIONSDATA

NAMN
ANTAL

UTESTÅENDE OPTIONER
ANTAL

UNDERLIGGANDE AKTIER LÖPTID TECKNINGSPERIOD TECKNINGSKURS /AKTIE 
2016:1 420.000 420.000 3 år maj 2019 50,30
2016:2 422.500 422.500 3 år nov 2019 58,20
2017:1 640.000 640.000 3 år maj 2020 60,90
2017:2 330.000 330.000 3 år nov 2020 59,50
2018:1 410.000 410.000 3 år maj 2021 70,00
2018:2 466.000 466.000 3 år nov 2021 51,90

AKTIEKURS (SEK) OMSATT VOLYM (ANTAL)

årsskiftet till 2.688.500 st, vilket motsvarar en maximal utspäd-
ningseffekt om 4,6%. I syfte att stimulera deltagande i optionspro-
grammet lämnar HiQ en subvention till de optionsinnehavare som 
fortfarande är anställda på HiQ vid tidpunkten för optionslösen.

Från och med 2015 har det införts en matchningsoption som nyck-
elmedarbetare erhåller vederlagsfritt om de är anställda på HiQ 
vid tidpunkten för optionslösen. Bokförd kostnad för subventionen 
uppgick 2018 till 1,0 (1,3) Mkr. För utförligare information avseende 
delägarprogrammen, se not 20.

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

ÄGARSTRUKTUR
Det totala antalet aktieägare i HiQ uppgick vid årsskiftet till 17.360 
st. Andelen utländskt ägande uppgick till 26,6%. Det utländska 
ägandet fördelade sig på följande länder; USA 8,9%, Finland 8,6%, 
Storbritannien 4,4% samt övriga länder 4,7%. Vid årsskiftet ägdes 
42% av svenska institutionella ägare. 12,6% av aktierna var direktre-
gistrerade och 87,4% förvaltarregistrerade.

AKTIEKURSUTVECKLING
Grafen nedan visar HiQs aktiekursutveckling under perioden 1 
januari 2018 till 31 december 2018. För dagsaktuell kurs information 
hänvisas till Nasdaq Nordics hemsida (www.nasdaqomxnordic.
com). HiQ är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Första dag 
för notering var den 12 april 1999. Noteringskursen, omräknad för 
genomförd split, uppgick till 10,60 kr. Den 28 december 2018 var 
börskursen 47,31  kr. HiQs börsvärde uppgick därmed till cirka 2 642 
miljoner kronor (före utspädning). Den högsta aktiekursen under 
året var 79,10  kr och den lägsta aktiekursen under året var 46,36 
kr. Under året omsattes totalt 30,4  miljoner aktier. I genomsnitt 
omsattes ca 122 000 aktier per dag.
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15 STÖRSTA ÄGARNA 2018-12-31 OCH DÄREFTER KÄNDA FÖRÄNDRINGAR

NAMN ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL OCH RÖSTER

Swedbank Robur fonder 5.047.000 9,0%

Handelsbanken fonder 4.253.905 7,6%

Lannebo fonder 4.072.263 7,3%

Nordea fonder 3.564.773 6,4%

State Street Bank & Trust Com 3.295.324 5,9%

SEB Investment Management 2.445.501 4,4%

Öhman fonder 1.453.032 2,6%

JP Morgan Bank Luxembourg 1.373.818 2,5%

Avanza Pension 1.028.382 1,8%

Hannu Lehessaari 840.000 1,5%

Rolf Anderson 740.132 1,3%

Tredje AP-fonden 708.144 1,3%

State Street Bank & Trust Co 676.866 1,2%

Lazard Freres 670.000 1,2%

Nordnet pensionsförsäkringar 650.632 1,2%

Innehaven inkluderar närstående samt via bolag.
Källa: Euroclear/Vpc samt kända innehav.

INNEHAV ANTAL ÄGARE ANDEL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AKTIER

1 – 1.000 14.647 84,4% 3.515.061 6,3%
1.001 – 5.000 2.100 12,1% 5.104.409 9,1%
5.001 – 10.000 318 1,8% 2.429.248 4,4%
10.001 – 50.000 218 1,3% 4.590.519 8,2%
50.001 – 100.000 23 0,1% 1.745.048 3,1%
100.001 – 54 0,3% 38.455.302 68,9%
Summa 17.360 100,0% 55.839.587 100,0%
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HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer 
varav vissa ligger inom företagets kontroll medan 
andra ligger utanför. För ett konsultföretag som 
HiQ styrs lönsamheten för verksamheten främst av 
fyra faktorer: Tillgänglig tid, pris, debiteringsgrad 
samt kostnadskontroll. Dessa faktorer påverkas i 
sin tur av konjunkturen genom efterfrågan på HiQs 
tjänster, möjligheten att rekrytera nya medarbetare 
och därmed att växa. 
 
 
 
  
 
 

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
Rekrytering och kompetensförsörjning
Medarbetarna är tillsammans med våra kunder HiQs största 
tillgång. En genomsnittsmedarbetare på HiQ är civilingenjör och 
har cirka 12 års branscherfarenhet. Tillgången på erfarna och 
kompetenta medarbetare med god affärsmässig kompetens beror 
på konjunkturen. Under högkonjunktur råder ofta brist på den kom-
petens som vi söker vilket kan påverka HiQs tillväxt. Vi  arbetar aktivt 
med att utveckla HiQ till en attraktiv arbetsgivare som kompetenta 
medarbetare gärna söker sig till. I en svagare konjunktur är det 
lättare att rekrytera specifik kompetens. För ett personalintensivt 
företag som HiQ är det alltid av vikt att arbeta med att hålla perso-
nalomsättningen på en rimlig nivå.

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

Ramavtal
Ramavtal har stor betydelse för företag som HiQ. Vår bedömning 
är att kunder idag väljer färre leverantörer att samarbeta med och 
att man väljer dessa omsorgsfullt. Förutom kvalitet och hög teknisk 
kompetens är en stark finansiell ställning av största vikt för att 
finnas bland de bolag som kunderna väljer ut som ramavtalsleve-
rantörer. Kunderna vill samarbeta med en leverantör som finns kvar 
också vid projektets avslut. 

HiQ har idag ramavtal med i princip samtliga stora kunder. 
För att minska riskerna att inte tappa status som ramavtalsleveran-
tör handlar det om att leverera kvalitet och resultat samt att ha en 
god dialog med kunden.

Stora kunders utveckling
HiQs 10 största kunder står för 34% av omsättningen. Vi arbetar 
i långa relationer med våra kunder och många har funnits på vår 
kundlista i över fem år. Risken finns alltid att en stor kund kan 
påverkas av marknadsutvecklingen och minska sina konsultinköp, 
vilket på kort sikt kan innebära sämre beläggning för HiQ. Det hand-
lar om att ha en bra balans mellan kunder från olika branscher och 
geografiska områden. Bland HiQs tio största kunder finns fler än 
fem branscher representerade.

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

MARKNADSRELATERADE RISKER
Konjunkturrisker
Konjunkturen påverkar samtliga företag inom en viss bransch på 
ett eller annat sätt. Det finns alltid en uppenbar risk att HiQ ska 
påverkas av konjunkturen. Historiskt sett håller HiQ en jämförbart 
hög lönsamhet i såväl hög- som lågkonjunktur. Vi har över tid 
också påverkats som bolag, och anpassat vår verksamhet. Genom 
att skapa en flexibel organisation med kompetens som kan flyttas 
mellan olika branscher och geografier så har vi möjlighet att balan-
sera olika geografiska regioner mot varandra. Tack vare att HiQ har 
kunder inom många olika sektorer och en stark balansräkning har 
vi en beredskap för att hantera en svagare konjunktur.

FINANSIELLA RISKER
För en beskrivning av finansiella risker, se not 35.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
HiQ arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation 
och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden 
och har Norden som hemmamarknad. Koncernen omsatte år 2018 
1.852,7 Mkr, hade vid årsskiftet 1 629 anställda och verksamhet i 
Sverige, Finland, Danmark, Polen, Ryssland och USA.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
HiQ International är noterat på Nasdaq Nordics Mid Cap-lista i 
Stockholm. Vid årsskiftet hade HiQ totalt 17 360 aktieägare. För en 
utförligare beskrivning av HiQ International ABs ägar förhållanden 
hänvisas till avsnittet HiQ-aktien på sidorna 54-56.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Fokus 2018 är teknikutveckling. Teknikutvecklingen går snabbare än 
den någonsin tidigare har gjort, även om den aldrig kommer gå så 
här sakta. Hela tiden utvecklas nya tjänster, som föder nya behov, 
till vilka nya tjänster behöver utvecklas. Och efterfrågan på våra 
tjänster är fortsatt stark. 

På HiQ använder vi teknik, design och kommunikation till att för-
enkla människors liv. Digitala tjänster, system och produkter är vår 
hemmaplan, och med bredden på vår laguppställning hjälper vi våra 
kunder hela vägen från affärsstrategi till idé, plattform, utveckling, 
drift, lansering och aktivering. 

Vi inleder ofta partnerskap med kunder som ser teknik som en 
kritisk framgångsfaktor och vi bidrar då med innovationskraft och 
teknisk kompetens till utvecklingen av både organisationen och 
affären – alltid med användaren i fokus. Hand i hand med vår spets 
inom R&D har vi i dag även ett starkt IT-erbjudande vilket inklude-
rar integration och förvaltning av plattformar, såväl som kommu-
nikationserbjudande för att möta krav och förväntningar från våra 
kunders marknadsavdelningar. 

Vår största marknad är Norden, men vi vinner hela tiden uppdrag 
för internationella företag där våra lösningar används över hela 
världen. Vi är idag etablerade i fem länder och vår drivkraft att för-
enkla för människor genomsyrar alla våra över 1 600 medarbetare. 

Vi delar upp vår marknad i åtta områden, och har en bred och välba-
lanserad marknadsmix. Detta är en stor fördel för våra kunder, oss 
som bolag och för våra medarbetare. Samtliga marknadssegment 
präglas av företags och organisationers behov av digitala lösningar 

som bidrar till innovationer, nya erbjudanden och nya värdekedjor. 
Läs mer om våra marknadsområden på sidorna 38-41.

Vi ser en ökad tillväxt inom Industri, med 23 procent av HiQs totala 
omsättning, och att Myndigheter & Verk fortsätter att växa 
ytterligare och i dag är uppe i 21 procent av den totala omsätt-
ningen. Två sektorer som präglas av stark tillväxt och ökat behov 
av digitalisering.

Under året vinner vi nya uppdrag och kunder i samtliga segment där 
vi är verksamma. Digital teknik är i dag en förutsättning för i princip 
alla företag inom alla branscher och vi hjälper våra kunder och 
deras kunder att dra nytta av alla de möjligheter som det innebär.

Vi ser en fortsatt stark utveckling av digitaliseringen och effekti-
viseringen inom sjukvården (eHälsa), där vi med vår förmåga att 
förenkla och förbättra blir en allt viktigare partner till aktörer inom 
vård och hälsa. Ett annat område är fordonsindustrin. Under året 
utökar vi även våra samarbeten inom den innovativa fordonsin-
dustrin och levererar fler team för att bygga framtidens säkra, 
autonoma och innovativa fordon.

Vi ser en stark tillväxt inom integration. Framförallt i Finland. 
Där växer efterfrågan på vår integrationsplattform Frends, som 
effektiviserar flöden och gör det enklare för system att prata med 
varandra. Vår löpande verksamhet kring förvaltning och underhåll 
ökar, liksom efterfrågan på våra tjänster inom systemintegration. 
Ett exempel är hos finländska Aalto-universitetet, ett annat är 
svenska Euro Finans.

Inom området marknadsföring ser vi också ökad tillväxt. Där väljs 
vi bland annat som kommunikationspartner åt kungliga Operan. 

HiQ brinner för att förenkla och förbättra för människor. Ett bra 
exempel på det är när vi tillsammans med Fortum tar fram smarta 
paneler som gör det enklare för deras kunder att förstå vad som 
påverkar elförbrukningen i hemmet. Ett annat är när vi vidareut-
vecklar Skånetrafikens reseapp som dagligen används av 190 000 
människor i Skåneregionen. 

Eller varför inte när vi inleder partnerskap med Norrköpings kom-
muns digitaliseringsavdelning. HiQ kommer att stötta kommunens 
arbete med att utveckla digitala lösningar, system och tjänster 
som förbättrar vardagen för invånarna i Norrköping. 
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Under året uppmärksammas vi i ett flertal internationella reklam-, 
och designtävlingar. Bland annat nomineras vi till Eurobest för vårt 
projekt på LEGO House, vinner guld i European Design Awards samt 
får ett omnämnande i Fast Companys tävling Innovation by Design 
för prototypen på det digitala körkortet åt finländska Trafi. 

Under 2018 fortsätter vi på HiQ att skapa vinnande resultat, stärka 
positionen på marknaden och vara relevanta för våra kunder. Alla 
dotterbolag rekryterar nya medarbetare. 

I Finland verkar vi idag framgångsrikt i samtliga marknadssegment. 
Under året gör vi ett flertal nya och stora affärer. Efter ett första 
kvartal med svagare resultat än normalt gör vi åtgärder som ger 
resultat – och levererar följande tre kvartal med starkt resultat. Vår 
produktionsenhet i Polen utvecklas väl. 

I Sverige är vi väl representerade i samtliga marknadssegment och 
fortsätter vinna nya affärer inom såväl R&D, som IT och Kommuni-
kation. Under året gör vi ett stabilt resultat, men vi når generellt inte 
helt upp till våra högt uppställda mål på effektivitet. 

I Stockholm är vi väl representerade i samtliga marknadssegment 
och fortsätter vinna nya affärer. Resultatmässigt gör vi ett 2018 med 
stabilt resultat. 

I Göteborg lever vi resultatmässigt under året inte upp till våra 
förväntningar. Därför har vi genomfört åtgärder och förändringar 
som börjar ge effekt under fjärde kvartalet. 

I Skåne med kontor i Malmö och Lund gör vi ett starkt resultat. Vi 
fortsätter att växa och bredda verksamheten, rekrytera bra och gör 
nya spännande affärer. 

I Mälardalen med kontor i Västerås och Örebro utvecklas vi fint och 
gör ett starkt resultat på den industri- och försvarstunga marknaden. 

I Östergötland med kontor i Linköping och Norrköping är vi det 
ledande konsultbolaget och jobbar på bred front i många viktiga 
marknadssegment. Efter ett svagare andra kvartal kommer vi tillbaka 
och gör nya affärer, växer samt levererar ett 2018 med starkt resultat. 

I Karlskrona levererar vi goda resultat. Vi jobbar mycket med 
telekom och försvar, samtidigt som vi kontinuerligt fortsätter att 
bredda vår kundbas. 

Vårt team med experter i Moskva jobbar framgångsrikt med övriga 
HiQ i utvecklingen av smarta lösningar som förenklar och förbättrar 
för människor. 

Generellt sett präglas marknaden under 2018 av god efterfrågan. 
Vi har modiga, kreativa och starka kunder, branschens bästa 
medarbetare och en mycket stark finansiell ställning. Vi anställer, 
växer och fortsätter att skapa resultat. Vår tydliga position på 
marknaden och den tekniska utvecklingen gör oss ständigt mer och 
mer relevanta för våra kunder.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
HiQs omsättning under 2018 uppgick till 1.852,7 (1.787,9) Mkr, 
vilket motsvarar en ökning med 4%. Rörelseresultatet uppgick till 
196,5 (214,4) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 10,6 (12,0)%. 
Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 0,9 (-0,9) Mkr. 
Resultatet före skatt uppgick till 197,4 (213,5) Mkr. Rörelseresultatet 
har påverkats negativt med 3,5 Mkr till följd av nedskrivningar av 
kundfordringar samt omstruktureringskostnader.

Rörelsens kassaflöde var positivt och uppgick till 167,4 (164,1) Mkr. 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 
183,5 (205,1) Mkr. Kassaflödet har under året påverk ats av en aktie-
inlösen om ca 183 Mkr som genomfördes i maj 2018. Den räntebä-
rande nettokassan uppgick vid periodens slut till 151,1 (173,5 ) Mkr. 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 818,5 (816,2) Mkr 
och soliditeten till 69,0 (68,4)%.

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

INVESTERINGAR
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick 
under perioden till 26,4 (17,1) Mkr. Av detta utgör investeringar i 
lokalförbättringar 3,4 (4,8) Mkr, inventarier 16,1 (5,8) Mkr, finansiell 
leasing 6,9 (6,5) Mkr.

MEDARBETARE
Vid årets slut uppgick antalet medarbetare till 1 629 (1 645) st,  
varav antalet medarbetare i tjänst var 1 527 (1 516) st. Medarbe-
tarna är HiQs viktigaste tillgång och HiQ arbetar kontinuerligt 
med att säkerställa och förbättra medarbetarnas arbetssituation. 

Sjukfrånvaron på HiQ var under 2018 4,2% (4,3%). HiQ är anknutet 
till företagshälsovård och vissa dotterbolag till naprapat. Medar-
betarna subventioneras med friskvårdsbidrag. HiQ har en etisk 
policy och jämställdhets- och mångfaldspolicy som innebär att alla 
medarbetare skall beredas samma möjligheter, oavsett till exempel 
ålder, kön, etnisk tillhörighet och religiös uppfattning. Därtill arbetar 
HiQ aktivt med att ha en företagskultur som utvecklar våra medar-
betares kompetens och erfarenheter.

MODERBOLAGET
Moderbolagets verksamhet består i gemensamma koncern-
funktioner för ekonomi, finans, investor relations och marknads-
föring. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 42,5 (42,4) Mkr. 
Rörelseresultatet uppgick till -12,9 (-12,7) Mkr. Nettot av finansiella 
intäkter och kostnader uppgick till 98,4 (200,0) Mkr vari ingår resultat 
från andelar i koncernföretag med 97,0 (199,9) Mkr. Efter skatt som 
belastar årets resultat med 18,5 (21,3) Mkr, uppgick årets nettore-
sultat till 67,0 (165,9) Mkr. Per den 31 december uppgick bolagets 
räntebärande nettokassa till 31,6 (43,9) Mkr, det justerade egna 
kapitalet till 446,6 (543,0) Mkr samt soliditeten till 71,9 (80,0) %.

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till 4,0 (1,7) 
Mkr. Av detta utgör investeringar i lokalförbättringar 2,2 (1,7) Mkr 
och i inventarier 1,8 (0,0) Mkr.

NYEMISSIONER ETC.
Under 2018 har 346 700 aktier emitterats till kursen 42,80 kr till följd 
av teckning av aktier genom teckningsoptioner samt 40 000 aktier 
emitterats till kursen 49,20 kr, även detta till följd av utnyttjande av 
teckningsoptioner. Totalt har detta tillfört bolaget 16,8 Mkr efter 
emissionskostnader. Därtill har det egna kapitalet ökat med 2,7 
Mkr till följd av utgivandet av totalt 876 000 teckningsoptioner. 
För en utförligare beskrivning av utestående teckningsoptioner 
hänvisas till not 20.

HIQs AKTIE
Aktiekapitalet i HiQ uppgick den 31 december 2018 till 5 583 958,70 
kr, fördelat på 55 839 587 utestående aktier. Varje aktie berättigar till 
en röst och samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar 
och vinst. Såvitt bolaget känner till finns det inga direkta eller 
indirekta innehav som representerar minst en tiondel av röstetalet 
för samtliga aktier i Bolaget. Bolaget känner inte heller till några 
avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att 
överlåta aktier.
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Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av 
denne ägda och företrädda aktier, utan begränsningar i rösträtten. 
Vid ordinarie årsstämma i mars 2018 bemyndigades styrelsen att 
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera maximalt 
5 000 000 aktier, i form av apportemission eller kvittningsemission i 
samband med företagsförvärv. Vid årsstämman i mars 2018 beslu
tades om aktieuppdelning, aktieinlösen och fondemission. Antalet 
utestående aktier i bolaget, samt bolagets aktiekapital, förblev 
detsamma efter att dessa tre beslut genomförts.

FRAMTIDSUTSIKTER
HiQ bidrar till utvecklingen av det moderna samhället där teknik
utveckling och en uppkopplad livsstil driver fram nya produkter, 
tjänster och affärsmodeller. Vår expertis och vår fortsatt starka 
finansiella ställning gör att vi ser möjligheter att flytta fram våra 
positioner ytterligare i samtliga marknadssegment och områden 
där vi är verksamma.

HiQs huvudstrategi är att vara ett innovativt och ledande speci
aliserat tjänsteföretag med kärnan av verksamheten i Norden. HiQs 
tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat med strategiska 
förvärv. HiQs förvärvsstrategi syftar till att stärka bolaget geografiskt 
genom att utöka den nordiska närvaron och att förvärva bolag som 
tillför ny kompetens och/eller marknad.

Vi tror på en långsiktig tillväxt i samtliga segment där HiQ är aktivt. 
Vi tror att ny teknik fortsatt är en avgörande framgångsfaktor för 
företag och branscher. Och vi tror på att genom digitala lösningar 
som förenklar och förbättrar för oss människor så bidrar vi till att 
skapa både en roligare och mer hållbar värld. 

VÅR STRATEGI ÄR ATT: 

• Ha marknadens bästa medarbetare och vara den mest attraktiva 
arbetsgivaren. 

• Hjälpa våra kunder att förenkla och bidra till en bättre värld, 
genom att använda vårt kunnande inom hela kedjan av teknik, 
människa och affär.

• Vara det ledande företaget i Norden i vår bransch.

• Ha god lönsamhet, generera god tillväxt, ha starkt kassaflöde 
och skapa god långsiktig direktavkastning för våra aktieägare.

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

RISKER OCH RISKHANTERING
HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa 
ligger inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. För ett 
konsultbolag som HiQ påverkas verksamheten av verksamhets
relaterade risker såsom; rekrytering, konkurrens och prispress, 
våra större kunders utveckling, kundförluster, projektrisker samt 
förmågan att ingå ramavtal. Marknadsrelaterade risker inkluderar 
konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker och 
ränterisker. För en utförligare beskrivning av HiQs riskhantering 
hänvisas till avsnittet Risk och riskhantering på sidan 57.

För en beskrivning av Koncernens riskhantering avseende finan
siella instrument hänvisas till not 35.

HÅLLBARHETSRAPPORT
HiQ är ett renodlat konsultföretag som utvecklar högteknologiska 
lösningar som förenklar för människor. Samtidigt skapar den allt 
snabbare teknologiska utvecklingen och digitaliseringen stora möj
ligheter att göra vårt samhälle mer hållbart. Det är i den positionen 
som vi på HiQ dagligen hjälper våra kunder att utveckla lösningar 
som bidrar till detta. 

Ytterligare beskrivning av HiQs affärsmodell finns på sidorna 4243 
i årsredovisningen. 

För HiQ blir därför hållbarhet, liksom våra värderingar, något 
som genomsyrar vår verksamhet snarare än ett dokument som 
vi tar fram en gång per år där vi kan se hur vi har presterat inom 
hållbarhetsområdet. 

HiQ har ett antal styrande dokument som uppställer ramarna inom 
hållbarhetsområdet. Dessa styrande dokument inkluderar bland 
annat; policy för affärsetik, arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy samt 
jämställdhets och mångfaldspolicy. Utöver rent mätbara mål syns 
resultatet av våra policys i de värderingar som HiQ har. Det prak
tiska arbetet med dessa policys utmynnar i de personalhandböcker, 
guidelines och instruktioner som finns. Därtill behandlas de även 
i utbildningar som HiQ genomför samt i de relationer som HiQ har 
med kunder och leverantörer.

I HiQs policy för affärsetik regleras HiQs styrmodell för att förhindra 
brott mot mänskliga rättigheter samt hur vi går till väga för att 
motverka korruption. För HiQ innebär korruptionsbekämpning 
att ta ansvar för de projekt som HiQ utför och de arbetsmetoder 
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som används. HiQ har nolltolerans mot bristande efterlevnad av 
vår policy för affärsetik. Inga överträdelser mot denna policy har 
rapporterats under 2018 eller 2017. 

HIQs HÅLLBARHETSARBETE BESTÅR AV FYRA DELAR

1. Vi skapar en bättre värld med hjälp av teknik , design och kom-
munikation – det gör vi tillsammans med våra kunder

2. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att generera 
skatteintäkter – det gör vi genom att leverera lönsamhet och 
tillväxt

3. Vi bidrar till minskad belastning på välfärdssystemen – det gör vi 
genom att aktivt bidra till en sund arbetsmiljö och vardagsliv för 
våra anställda

4. Vi bidrar till en bättre miljö – det gör vi genom att välja resurs-
snåla alternativ vid inköp, transporter och lokaler

1. Vi skapar en bättre värld med hjälp av teknik, design och 
kommunikation
Vår övertygelse är att det viktigaste hållbarhetsarbete som vi kan 
göra är att leverera hög kvalitet till våra kunder och vara lönsamma 
– något som vi eftersträvat sedan HiQ startade för över 20 år sedan. 
Genom att leverera med hög kvalitet till våra kunder bidrar vi till nya 
innovativa lösningar som ökar tillgängligheten, förenklar och bidrar 
till ett effektivare resursutnyttjande. Detta bara för att nämna några 
områden där vi hjälper våra kunder att göra skillnad.

Exempel på uppdrag som vi har arbetat med under 2018 
innefattar:

• HiQ hjälper Fortum att sänka energiförbrukningen

• HiQ hjälper fordonsindustrin att utveckla självkörande fordon

• HiQ hjälper Skatteverket att öka effektiviteten

Ett kvantitativt mått på hur väl vi lyckas inom kundområdet mäter 
vi kundnöjdhet. Senaste kundundersökning skedde under 2018, 
därvidlag uppgick kundnöjdhetsindex till 4,1 av maximalt 5,0.

2. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att 
generera skatteintäkter
Att vara ett lönsamt företag innebär också att bidra till en håll-
bar samhällsutveckling genom att betala skatt. Genom vår 
höga lönsamhet har HiQ under 2018, 46 (48) Mkr i kostnader för 

inkomstskatt. HiQ är samtidigt ett personalintensivt företag vilket 
innebär att övervägande del av våra kostnader är löner och löne-
bikostnader (såsom sociala avgifter, pensionskostnader, löneskatt 
etc). För att synliggöra HiQs bidrag inom detta område beräknar vi 
vår ”Total Tax Contribution”. Denna uppgår till 280 Mkr för 2018 (275 
Mkr för 2017), motsvarande 15% (15%) av vår omsättning. Om även 
de inkomstskatter på löner som våra anställda erlägger genom 
de arbetstillfällen som vi generar inkluderas uppgår ”Total Tax 
Contribution” till 532 Mkr 2018 (516 Mkr för 2017). 

Grafen ovan visar hur de intäktsströmmar som HiQ skapar fördelas 
till olika intressentgrupper. Av diagrammet kan utläsas att ca 29% 
av intäkterna går till olika typer av skatter, vilket gör samhället 
(genom Skatteverken i de länder HiQ verkar) till den intressentgrupp 
som erhåller den näst största andelen av de intäktsströmmar 
som HiQ skapar. Störst andel erhåller HiQs personal med 38%. 
Tredje största grupp är övriga leverantörer och fjärde grupp HiQs 
aktieägare.

Baserat på den verksamhet som HiQ bedriver har bolaget bedömt 
att riskerna förknippade med respekten för mänskliga rättigheter 
är låga och att de risker som finns inom området minimeras genom 
att följa rådande lagstiftning, policies och rutiner samt att betala 
skatter och avgifter.

3. Vi bidrar till minskad belastning på välfärdssystemen
För HiQ är våra anställda vår viktigaste resurs och därför en naturlig 
del i vårt hållbarhetsarbete. Utöver respekt för mänskliga rättighe-
ter, jämställdhet och arbetsrättsliga regler är det därför av stor vikt 
för oss som företag att våra anställda trivs och är friska. För HiQ är 
den största risken inom detta område att personal slutar eller är 
frånvarande.  Inom området anställda mäter vi personalomsättning 

och sjukfrånvaro. Under 2018 uppgick sjukfrånvaron till 4,2% 
(4,3%). Personalomsättningen mäts som en förändring jämfört 
med föregående år. Under 2018 var personalomsättningen högre än 
2017, detta till följd av den stora generella efterfrågan på den typ av 
kompetens som HiQs medarbetare besitter. 

HiQ är ett värderingsstyrt företag som arbetar med proaktiva 
åtgärder för att se till att våra anställda och deras familjer kan ha 
ett bra vardagsliv.

4. Vi bidrar till en bättre miljö
Eftersom HiQ är ett tjänsteproducerande företag är riskerna för 
miljöpåverkan från vår produktionsprocess, sett ur ett traditionellt 
perspektiv, begränsad. De områden som vi identifierat att vi kan 
arbeta med är energiförbrukning i våra lokaler, transporter samt 
att i möjligaste mån använda miljövänliga alternativ vid inköp. Då 
HiQ bedömer att riskerna för miljöpåverkan från vår verksamhet är 
begränsad har HiQ valt att inte ställa upp några kvantitativa mått 
inom detta område.

MÅLSÄTTNINGAR INOM HÅLLBARHETSARBETET
HiQ har satt upp följande mål inom hållbarhetsarbetet:

Kunder:

• Samma eller högre kundnöjdhetsindex jämfört med föregående 
mätning

Samhälle:

• Inga kvantitativa målsättningar har satts upp men vi mäter Total 
Tax Contribution

Sociala förhållanden och personal:

• Lägre sjukfrånvaro 2019 jämfört med 2018

• Lägre personalomsättning 2019 jämfört med 2018

Miljö:

• Inga kvantitativa målsättningar har satts upp då HiQs påverkan 
inom detta område anses som begränsad

Antikorruption:

• Nolltolerans mot korruption

Personal 38%

Leverantörer 
24%

Aktieägare 9%

Skatt 29%
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Inga resultatindikatorer används inom respekt för mänskliga rättig
heter utöver att HiQ skall följa rådande lagar och regler.

GRANSKNING AV POLICYS INOM HÅLLBARHET
HiQ granskar årligen efterlevnaden av de policys som bolaget har, 
såvål inom hållbarhetsområdet som övriga policys, inom ramen 
för den controllerturné som genomförs. Styrelsen reviderar även 
årligen de policys som antagits. 

RISKER MED HÅLLBARHETSARBETET
De väsentliga risker inom hållbarhetsområdet som HiQ identifierat 
relaterar till våra anställda och där läggs stort fokus i det dagliga 
arbetet, ett flertal styrande dokument finns upprättade och mål 
finns uppsatta. När det gäller risker inom HiQs övriga hållbar
hetsområden så har inga av de övriga riskerna bedömts som 
väsentliga. De risker inom hållbarhetsarbetet som identifierats 
utvärderas årligen och utgör en integrerad del av HiQs riskhan
teringsprocess. Utifrån utfallet av utvärderingen uppdateras de 
styrande dokumenten. 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Allmänt
HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte 
i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den 
svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som 
följer med att vara noterad vid Nasdaq Stockholm, svensk kod för 
Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolags
styrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett 
effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte 
att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. 
Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstift
ning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan fortlöpande pre
senterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning. En utförlig 
information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) finns 
på webbplatsen www.bolagsstyrning.se.

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

HiQs tillämpning av bolagskoden
HiQ tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. 
HiQ följer koden med följande undantag: Någon ersättnings
kommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av 
styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande 
direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verk
samhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansätt
ning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet 
och aktieägarnas intressen.

Aktieägare
HiQs aktie är sedan april 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Vid 
årssskiftet uppgick aktiekapitalet i HiQ till 5,6 Mkr fördelat på 55 839 
587 aktier med ett kvotvärde på 0,10 SEK. Det finns ett aktieslag 
i HiQ. Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till 17.360 (17.756). 
Andelen utländskt ägande uppgick till 27% (25%). Vid årsskiftet 
ägdes 42% av svenska institutionella aktieägare. 13% av aktierna 
var direktregistrerade och 87% förvaltarregistrerade. För ytterligare 
information om HiQs aktie och ägarstruktur, se avsnittet HiQaktien 
på sidorna 5456.

Bolagsstämma och årsstämma
Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta 
beslutande organ. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma, årsstäm
man, fastställs resultat och balansräkningar, väljs styrelse och i 
förekommande fall revisorer, fastställs arvoden samt behandlas 
andra lagstadgade eller av Bolagskoden föreskrivna ärenden. På 
stämman finns tillfälle för aktieägare att ställa frågor till styrelse, 
ledning och revisorer.

Årsstämma 2018
2018 års årstämma hölls den 21 mars 2018 i Stockholm. Vid stäm
man var ca 44 procent av rösterna representerade. Till ordförande 
för stämman valdes Gunnel Duveblad. Stämman beslutade om 
omval av Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Erik Hallberg, Ulrika 
Hagdahl, Raimo Lind och Lars Stugemo samt nyval av Susanne 
Ehnbåge. Gunnel Duveblad valdes till styrelseordförande. Till revisor 
valdes KPMG AB.

Styrelsen bemyndigades: 

• att för tiden intill nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 
fatta beslut om apportemission eller kvittningsemission av sam
manlagt högst 5.000.000 aktier i samband med företagsförvärv. 
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•	 att	före	nästa	årsstämma,	vid	ett	eller	flera	tillfällen,	fatta	beslut	
om	att	förvärva	sammanlagt	så	många	egna	aktier	att	bolagets	
innehav	vid	var	tid	inte	överstiger	10	procent	av	samtliga	aktier	i	
bolaget.	

•	 att	fatta	beslut	om	att	överlåta	bolagets	egna	aktier	som	likvid	
vid	förvärv	av	företag	eller	verksamhet	till	ett	pris	motsvarande	
börskursen	vid	överlåtelsetillfället.	

Vidare beslutade årsstämman: 

•	 att	genomföra	en	uppdelning	av	aktier	och	ett	obligatoriskt	
inlösenförfarande	varvid	183	Mkr,	motsvarande	3,30	kr	per	aktie	
skiftades	ut	till	bolagets	aktieägare.	

•	 att	emittera	högst	1.000.000	teckningsoptioner	att	överlåtas	till	
anställda	i	Sverige,	Danmark	och	Finland.	

•	 att	anta	principer	för	ersättning	och	andra	ersättningsvillkor	för	
bolagsledningen	i	enlighet	med	styrelsens	förslag.	

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

ÅRSSTÄMMA 2019 
2019	års	årsstämma	hålls	tisdagen	den	26	mars	2019,	klockan	
10.00	i	bolagets	lokaler	på	Katarinavägen	15,	7	tr	i	Stockholm.	

Valberedning 
Årsstämma	2016	beslutade	att	följande	principer	för	utseende	av	
valberedning	och	valberedningens	uppdrag	skall	gälla	tills	vidare	
tills	annat	beslut	fattas	av	bolagsstämma.

Styrelsens	ordförande	ska,	baserat	på	ägandet	enligt	Euroclear	
Sweden	AB	per	den	31	juli	året	före	årsstämman,	kontakta	de	tre	
största	ägarna,	vilka	sedan	äger	utse	varsin	ledamot	av	valbered-
ningen.	Om	någon	av	de	tre	största	ägarna	avstår	sin	rätt	att	utse	
ledamot	av	valberedningen	ska	nästa	ägare	i	storlek	beredas	tillfälle	
att	utse	ledamot.	Därutöver	kan	valberedningen	besluta	att	styrel-
sens	ordförande	ska	vara	ledamot	av	valberedningen.	Verkställande	
direktören	eller	annan	person	från	bolagsledningen	ska	inte	vara	
ledamot	av	valberedningen.

Styrelsens	ordförande	är	sammankallande	till	valberedningens	
första	sammanträde.	Till	ordförande	i	valberedningen	bör	utses	en	
ägarrepresentant.	Valberedningens	mandatperiod	sträcker	sig	fram	
till	dess	ny	valberedning	utsetts.

Valberedningens	sammansättning	ska	offentliggöras	senast	sex	
månader	före	årsstämma.	Härvid	ska	också	alla	aktieägare	få	
kännedom	om	hur	valberedningen	kan	kontaktas.

Om	väsentliga	förändringar	i	ägandet	sker	efter	det	datum	då	
valberedningen	utsågs	kan	valberedningen,	om	den	så	finner	
erforderligt,	besluta	att	erbjuda	ny	ägare	plats	i	valberedningen	i	
enlighet	med	principerna	ovan.	Förändringar	i	valberedningen	ska	
offentliggöras	omedelbart.

Valberedningen	ska	bereda	och	till	kommande	årsstämma	lämna	
förslag	till:	val	av	ordförande	på	stämman,	val	av	ordförande	och	
övriga	ledamöter	i	styrelsen,	styrelsearvode	uppdelat	mellan	
ordförande	och	övriga	ledamöter	samt	eventuell	ersättning	för	
utskottsarbete	samt	val	av	revisor	(i	förekommande	fall)	och	
ersättning	till	denne.

Arvode	ska	inte	utgå	till	valberedningens	ledamöter.	Valberedningen	
ska	ha	rätt	att,	efter	godkännande	av	styrelsens	ordförande,	belasta	
bolaget	med	kostnader	för	exempelvis	rekryteringskonsulter	eller	
annan	kostnad	som	krävs	för	att	valberedningen	ska	kunna	fullgöra	
sitt	uppdrag.

I	valberedningen	inför	årsstämman	ingår	Joachim	Spetz	(Robur	
fonder),	Charlotta	Faxén	(Lannebo	fonder),	Johan	Strandberg	
(SEB	Investment	Management)	samt	Gunnel	Duveblad,	sty-
relsens	ordförande.	Till	valberedningens	ordförande	utsågs	
Joachim	Spetz.	Samtliga	aktieägare	har	beretts	möjlighet	
att	vända	sig	till	valberedningen	med	förslag	på	exempelvis	
styrelseledamöter	för	vidare	utvärdering	inom	ramen	för	
valberedningens	arbete.	Valberedningen	har	haft	9	möten	samt	
även	underhandskontakter.	Som	underlag	för	sin	utvärdering	av	
styrelsens	sammansättning	har	valberedningen	haft	tillgång	till	
den	utvärdering	styrelsen	genomfört	samt	även	haft	möjlighet	
att	träffa	styrelsens	ledamöter	individuellt.	Baserat	på	denna	
utvärdering	samt	möjligheten	att	beakta	förslag	på	nya	styrelse-
ledamöter	arbetar	valberedningen	fram	ett	förslag	till	ny	styrelse	
som	lämnas	i	samband	med	kallelsen	till	den	kommande	
årsstämman.	På	årsstämman	redogör	valberedningen	för	sitt	
arbete.	Vid	revisorsval	biträder	revisionsutskottet	(som	utgörs	av	
hela	styrelsen	med	undantag	av	den	verkställande	direktören)	
valberedningen	vid	framtagandet	av	förslag.	Nuvarande	reviso-
rer,	KPMG,	valdes	vid	årsstämman	2018.	

Valberedningen	tillämpar	regel	4.1	i	Svensk	kod	för	bolagsstyr-
ning,	som	mångfaldspolicy	för	styrelsen,	dvs	att	”Styrelsen	skall	
ha	en	med	hänsyn	till	bolagets	verksamhet,	utvecklingsskede	
och	förhållanden	i	övrigt	ändamålsenlig	sammansättning,	

OBEROENDE I  
FÖRHÅLLANDE TILL

STYRELSELEDAMOT BOLAGET
STÖRRE 

AKTIEÄGARE NÄRVARO
NÄRVARO 

REVISIONSUTSKOTT

Gunnel Duveblad, styrelsens ordförande Ja Ja 9/9 5/5

Susanne Ehnbåge Ja Ja 7/8 3/4

Erik Hallberg Ja Ja 9/9 5/5

Ken Gerhardsen Ja Ja 7/9 4/5

Lars Stugemo Nej Ja 9/9 -

Raimo Lind Ja Ja 8/9 5/5

Ulrika Hagdahl Ja Ja 8/9 5/5
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präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmo- 
valda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En 
jämn könsfördelning skall eftersträvas”. 

Bolagets styrelse har, enligt valberedningens uppfattning, en 
god mångfald både vad gäller erfarenhet, ålder och kön. Av de 
ledamöterna som valdes 2018 är tre kvinnor, vilket utgör 43 pro-
cent av styrelsen, inräknat VD. Om VD borträknas, i enlighet med 
EU:s normer, stiger andelen till 50 procent. Styrelsen uppfyller 
därmed bolagsstyrningskodens krav på att en jämn könsfördel-
ning ska eftersträvas.

STYRELSE
Styrelsens ansvar och uppgifter
Styrelsen beslutar på konstituerande styrelsemöte om arbets-
ordning och arbetsformer för styrelsen och för verkställande 
direktören samt de andra organ som styrelsen eventuellt inrättar. 
Därtill fastställs ramarna för den ekonomiska rapporteringen, 
instruktioner och policies som reglerar uppgifter och befogenheter.

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 8 
ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsens sammansättning 
med ledamöter som har olika bakgrund och bred sammanlagd 
erfarenhet gör att styrelsens medlemmar tillsammans har den 
kunskap som krävs för styrelsearbetet inkluderande frågeställ-
ningar avseende strategi, företagsledning och strukturaffärer. 
Det gör också att ledningen har god hjälp av styrelsemedlemmar 
individuellt i kontakten med viktiga kunder och i frågor som politik, 
ekonomi, redovisning, finanser, juridik, organisation och marknads-
föring. Ledamöternas ålder, huvudsakliga utbildning, arbetslivser-
farenhet, väsentliga uppdrag, invalsår samt innehav i HiQ framgår 
av presentationen av styrelsen på sidorna 46-47.

Styrelsens arbetsfördelning
Styrelsen har valt att som helhet, med undantag för bolagets 
verkställande direktör, utgöra bolagets revisionskommitté samt 
behandla ersättningsfrågor.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete samt 
för att styrelsen fullgör sina åtaganden i enlighet med Aktiebo-
lagslagen och styrelsens arbetsordning. Ordförande har genom 
fortlöpande kontakter med verkställande direktören följt bolagets 

utveckling samt säkerställt att styrelsen får ta del av den informa-
tion som krävs för att styrelsen skall kunna fullfölja sitt åtagande. 
Styrelsens ordförande skall också företräda bolaget i ägarfrågor. 
Gunnel Duveblad har varit styrelsens ordförande sedan mars 2016. 

Arvodering av styrelsen
Styrelsens arvode bestämdes av årsstämman 2018 att uppgå till 
totalt 2.030 000 kr. Av det totala arvodet avser 655.000 kr arvode 
till styrelsens ordförande samt 255.000 kr arvode till var och en 
av övriga icke anställda ledamöter. Totalbeloppet om 2.030.000 
kr inkluderar även ett arvode om 100.000 kr till revisionsutskot-
tets ordförande. 

Styrelsens arbete under året
Under 2018 har styrelsen hållit 9 möten (2017 hölls 12 möten), 
varav ett konstituerande möte i direkt anslutning till års  stämman, 
den 21 mars 2018. De protokoll som skrivs från dessa möten är 
beslutsprotokoll och förs av bolagets ekonomichef, tillika styrelsens 
sekreterare. Styrelsens ordinarie möten bereds av styrelsens ordfö-
rande tillsammans med bolagets verkställande direktör. Inför varje 
styrelsemöte erhåller styrelsen ett skriftligt material som underlag 
för de diskussioner och beslut som kommer att tas upp. I samband 
med vissa styrelsemöten deltar någon representant från bolagsled-
ningen för att redogöra för frågor inom sina respektive områden.

Vid varje ordinarie styrelsemöte ges en uppdatering av affärsläget, 
marknad, konkurrenssituation samt finansiell uppföljning. Under 
året har även frågor avseende organisation, kompetensbehov, 
konjunkturutveckling och förvärvsfrågor behandlats. Dessutom 
har styrelsen under året även hållit ett heldagsseminarium som 
behandlade strategifrågor och fördjupningar inom vissa marknads-
områden. Löpande under året får styrelsen även en VD-rapport. 
I denna rapport behandlas marknad, verksamhet samt finansiell 
utveckling. Dessa rapporter sammanställs av verkställande direk-
tören och ekonomichefen. Bolagets revisor deltog i det möte som 
behandlade bokslutet.

På så sätt har styrelsen och revisorn fått tillfälle att diskutera verk-
samheten, redovisningar och revisionsarbetet. Ersättningsfrågor 
har behandlats i samband med ordinarie styrelsemöten. De fråge-
ställningar som behandlats inkluderar villkor och incitamentsfrågor 
för ledande befattningshavare samt en utvärdering av verkställande 
direktörens prestation under året samt fastställande av kompensa-
tionspaket för verkställande direktören.
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Revisionsutskott
Revisionsutskottet bestod under 2018 av hela styrelsen med undan-
tag av bolagets VD. Ordförande i revisionsutskottet är Raimo Lind. 
Revisionsutskottet har samträtt 5 gånger under 2018. Revisions-
utskottet har även träffat bolagets revisorer. Frågeställningar som 
har behandlats under 2018 innefattar styrande dokument, intern 
finansiell rapportering, revisionsupphandling, genomgång av utfallet 
av den bolagsstämmovalda revisorns granskning av verksamheten, 
nedskrivningstest samt frågor relaterade till intern kontroll.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad som fastställts i styrelsens 
arbetsordning, fortlöpande sitt arbete genom öppna diskussioner 
i styrelsen samt genom en årlig styrelseutvärdering i enkätform. 
Resultatet av den årliga utvärderingen lämnas till valberedningen. 
Valberedningen har även haft ett möte med styrelseledamöter för 
att därigenom kunna ställa frågor till enskilda styrelseledamöter 
om hur styrelsens arbete fungerar.

Revisorer
Bolagets revisorer, KPMG AB, valdes på årsstämman i mars 2018. 
Marine Gesien är ansvarig revisor. Under året har bolagets revisor 
utöver att revidera bolagets räkenskaper även översiktligt granskat 
delårsrapporten för perioden januari – september 2018. Såsom 
beskrivits under rubriken ”Styrelsens arbete under året” har även 
bolagets revisor deltagit vid styrelsemötet som behandlade årsbok-
slutet. För uppgift om ersättning till revisorer hänvisas till not 6.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
bygger på den kontrollmiljö som styrelse och bolagsledning fastlagt. 
Med kontrollmiljö avses bland annat de värderingar och den kultur 
som finns inom HiQ men även organisationsstruktur, ansvar och 
befogenheter som definierats och kommunicerats till alla berörda 
inom företaget. Därtill ingår även frågeställningar såsom kompe-
tens och erfarenhet hos anställda och en rad styrande dokument 
såsom policys och handböcker.

Kontrollmiljö
Styrelsen i HiQ har en fastlagd arbetsordning vilken fastställs 
årligen vid det konstituerande styrelsemötet. Den ligger till 
grund för styrelsens arbete och för en effektiv hantering av 
de risker som verksamheten utsätts för. Styrelsen uppdaterar 
och fastställer årligen bland annat styrelsens arbetsordning, 

VD-instruktion, attestordning och placeringspolicy. Arbetsordning 
finns för styrelserna i dotterbolag och instruktion för VD finns 
för varje bolag i HiQ-koncernen. Därutöver har HiQ exempelvis 
en mediepolicy, IR-policy, krisplan och en business ethics policy. 
De policys och övriga styrdokument som HiQ har, bedöms skapa 
grunden för god intern kontroll. Interna styrinstrument för att 
säkerställa god kvalitet på den finansiella rapporteringen utgörs 
av koncernens ekonomihandbok, IR-policy samt den fastlagda 
attestinstruktionen. HiQ har under året även antagit en uppdaterad 
informationssäkerhetspolicy samt fortsatt anpassningsarbetet 
till GDPR-regelverket som trädde i kraft under 2018. Styrelsens 
uppgift är bland annat att fortlöpande följa upp efterlevnaden 
av de övergripande policys och övriga styrdokument som finns 
samt fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och 
resultat. HiQ har en decentraliserad organisationsmodell där 
varje dotterbolag har stor självständighet. I koncernen finns en 
attestordning som klart reglerar vilka befogenheter som finns på 
varje nivå i organisationen. I attestordningen regleras exempelvis 
avgivande av fastprisofferter, inköp, investeringar, lönehantering 
och rabatteringar.

Riskinventering / riskregister
Målsättningen med HiQs riskinventering är att säkerställa att 
HiQs verksamhet bedrivs i linje med den risknivå som styrelse och 
ledning beslutat. Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar för 
att riktlinjer för riskhanteringen finns och att de efterlevs. HiQ har 
genomfört en analys av de risker som kan påverka riktigheten i 
den finansiella information som bolaget lämnar externt. Därvidlag 
identifierades ett antal resultat- och balansräkningsposter där 
risken för väsentliga fel är högre än för andra poster. Exempel 
på detta är avräkning av intäktsföring av projektåtaganden och 
fastprisprojekt där särskild vikt läggs på att säkerställa god intern 
kontroll avseende intäktsavräkning. Ett annat exempel är hante-
ringen av underkonsulter. Under året har samtliga dotterbolag 
genomfört en självutvärdering avseende den interna kontrollen. 
Under hösten har även koncerncontrollern genomfört en så kallad 
controllerturné där alla koncernbolag har gåtts igenom med avse-
ende på ekonomirutiner och intern kontroll. Vid controllerturnén 
har även stickprovsundersökning gjorts. Under årets controller-
turné har även frågeställningar avseende IFRS 16 behandlats. 
Resultaten av dessa genomgångar sammanställs och analyseras 
samt presenteras för styrelsen. Utifrån denna genomgång fast-
ställs en handlingsplan för att förbättra den interna kontrollen.

Information och kommunikation
Information om HiQs styrande dokument som policys, riktlinjer och 
rutiner lämnas till berörda personer. Väsentliga policys och riktlinjer 
uppdateras vid behov, dock minst årligen, och kommuniceras till 
berörda medarbetare. Frågeställningar avseende den finansiella 
rapporteringen diskuteras också i samband med möten där koncer-
nens ekonomipersonal träffas. För extern kommunikation följer HiQ 
den fastlagda medie- och IR-policyn.

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

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

Uttalande
Mot bakgrund av processer och struktur i enlighet med ovan, har 
styrelsen inte bedömt det som ändamålsenligt att etablera en 
särskild granskningsfunktion – internrevision. 

RIKTLINJER FÖR BESTÄMMANDE AV LÖN OCH ANNAN 
ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH  
ANDRA PERSONER I BOLAGETS LEDNING 
Vid årsstämma den 21 mars 2018 beslutades om följande prin-
ciper för ersättningar och anställningsvillkor till VD och övriga per-
soner i bolagsledningen. Ersättning till verkställande direktören 
och övriga personer i bolagsledningen skall utgöras av fast lön, 
eventuell rörlig ersättning, pension samt eventuella övriga sedvan-
liga förmåner. Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig 
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och ersättningsvillkoren skall premiera framstående prestationer 
samt likrikta aktieägarnas och individens incitament.

Fast lön
Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befatt-
ningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen skall stå i proportion till befattningsha-
varens ansvar och befogenhet. Därtill skall den vara maximerad 
och baseras på uppfyllelse av mål som sammanfaller med 
aktieägarnas långsiktiga intressen. Den rörliga delen skall, i 
förekommande fall, baseras på kvantitativa och kvalitativa mål.

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

Pension
HiQ erbjuder sina anställda en premiebaserad pensionsplan med 
rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte 
pensionsgrundande. Pensionsförmåner uppgår till maximalt 35 
procent av den fasta lönen och maximalt 10 prisbasbelopp per år 
och anställd.

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

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning gäller för verkställande direktören en ömsesidig 
uppsägningsperiod om sex månader. Vid uppsägning från bolagets 
sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tio månadslöner. 
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår lön och 
övriga förmåner under fyra månader efter anställningens upphö-
rande under vilken period konkurrensförbud gäller. Vid uppsägning 
av övriga personer i bolagsledningen gäller normalt en ömsesidig 
uppsägningstid om tre till sex månader. Frågan om ersättning till 

bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersätt-
ning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER ATT GÄLLA FÖR 
TIDEN TILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA
Inför årsstämman 2019 föreslår Styrelsen oförändrade riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS 
VINST (KKR)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 241.331
Balanserat resultat 91.198
Årets resultat 67.019

Totalt 399.548

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att 399.548 kkr överföres i ny räkning.

Dessutom föreslås en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obli-
gatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie 
delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien 
föreslås lösas in för 3,35 kr per aktie, vilket motsvarar en överfö-
ring om ca 187,1 Mkr till bolagets aktieägare, baserat på antalet 
utestående aktier.

Styrelsens motiverade yttrande till förslaget om 
värdeöverföring genom obligatoriskt inlösenförfarande
Den föreslagna värdeöverföringen till aktieägarna reducerar 
moderbolagets soliditet från 71,9% till 59,8% och koncernens 
soliditet från 69,0% till 63,2%. Soliditeten är betryggande, mot 
bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet.

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

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moder-
bolagets styrelse den 4 mars 2019.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (KKR) NOT 2018 2017
Nettoomsättning 3, 4, 8 1.852.700 1.787.894
Övriga rörelseintäkter 0 325
Uppdragsspecifika externa kostnader 8 -287.595 -263.433
Personalkostnader 5, 29, 33 -1.233.020 -1.188.844
Övriga externa kostnader 6, 27 -120.312 -108.684
Avskrivningar 11, 12, 27 -15.227 -12.894
Rörelseresultat 196.546 214.364

Finansiella intäkter 7 1.853 216
Finansiella kostnader 7 -973 -1.075
Resultat före skatt 197.426 213.505

Inkomstskatt 9 -45.514 -48.200
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 151.912 165.305

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultat
Omräkningsdifferenser  vid omräkning av utländska dotterföretag 21 15.067 6.833
Övrigt totalresultat för perioden 15.067 6.833
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 166.979 172.138

Resultat per aktie hänförlig till moderföretagets aktieägare
Före utspädning, i kronor 22 2,73 3,00
Efter utspädning, i kronor 22 2,71 2,98
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (KKR) NOT 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 11 62.750 50.524
Immateriella tillgångar 12 388.446 377.758
Andelar i intresseföretag 14 13.029 12.484
Uppskjutna skattefordringar 10 1.925 2.321
Finansiella tillgångar 13, 15 5.343 2.954

Summa anläggningstillgångar 471.493 446.041

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 13, 17 376.571 388.729
Aktuella skattefordringar 16.515 2.695
Övriga fordringar 13, 16 8.347 17.969
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 129.333 133.445
Likvida medel 13, 19 183.496 205.124

Summa omsättningstillgångar 714.262 747.962
Summa tillgångar 1.185.755 1.194.003

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 20 5.584 5.545
Övrigt tillskjutet kapital 460.298 440.853
Reserver 21 26.682 11.615
Balanserat resultat inklusive årets resultat 325.887 358.143

Summa eget kapital 818.451 816.156

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 13, 24, 27 26.248 25.322
Uppskjutna skatteskulder 10 837 855

Summa långfristiga skulder 27.085 26.177

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 13, 24, 27 6.137 6.304
Leverantörsskulder 13 77.014 74.251
Övriga skulder 13, 25 99.840 112.348
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 157.228 158.767

Summa kortfristiga skulder 340.219 351.670
Summa skulder 367.304 377.847
Summa eget kapital och skulder 1.185.755 1.194.003
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 Hänförligt till Moderbolagets ägare

(KKR) NOT AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT  
TILLSKJUTET  

KAPITAL RESERVER

BALANSERAT  
RESULTAT INKLUSIVE  

ÅRETS RESULTAT
SUMMA EGET 

KAPITAL

Ingående balans 1 januari 2017 5.471 404.284 4.782 363.029 777.566
Totalresultat
Årets resultat 165.305 165.305
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 21 6.833 6.833

Summa totalresultat 6.833 165.305 172.138

Transaktioner med ägare
Utgivande av teckningsoptioner 20 2.913 2.913
Utnyttjande av teckningsoptioner 55 21.392 21.447
Emissioner förvärv 31 19 12.264 12.283
Inlösen av aktier 23 - 170.191 - 170.191

Summa transaktioner med ägare 74 36.569 - 170.191 - 133.548
Utgående balans 31 december 2017

Ingående balans 1 januari 2018 5.545 440.853 11.615 358.143 816.156

Justering enligt IFRS 9, efter skatt 2 - 1.173 - 1.173

Totalresultat
Årets resultat 151.912 151.912
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 21 15.067 15.067

Summa totalresultat 15.067 151.912 166.979

Transaktioner med ägare
Utgivande av teckningsoptioner 20 2.677 2.677
Utnyttjande av teckningsoptioner 39 16.768 16.807
Inlösen av aktier 23 - 182.995 - 182.995

Summa transaktioner med ägare 39 19.445 - 182.995 -  163.511
Utgående balans 31 december 2018 5.584 460.298 26.682 325.887 818.451

5.545 440.853 11.615 358.143 816.156
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(KKR) NOT 2018 2017
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 197.426 213.505
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 32 15.227 12.894
Betald skatt - 59.078 - 41.048
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 153.575 185.351

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar 28.229 - 48.872
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder - 14.385 27.629
Kassaflöde från den löpande verksamheten 167.419 164.108

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag - - 40
Förvärv av materiella tillgångar - 19.179 - 10.414
Investeringar i finansiella tillgångar - 2.358 - 2.640
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 21.537 - 13.094

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32
Likvid från emission av teckningsoptioner 2.677 2.913
Nyemission 16.807 21.447
Amortering av lån - 6.313 - 6.377
Inlösen av aktier 23 - 182.995 - 170.191
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 169.824 - 152.208

Årets kassaflöde - 23.942 - 1.194

Likvida medel vid årets ingång 205.124 204.262
Valutakursförändringar i likvida medel 2.314 2.058
Likvida medel vid årets utgång 19 183.496 205.124
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR) NOT 2018 2017
Nettoomsättning 4, 33 42.518 42.398
Uppdragsspecifika externa kostnader 33 -1.642 -3.672
Övriga externa kostnader 6 -28.489 -25.819
Personalkostnader 5, 29, 33 -25.225 -25.552
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 11 -24 -69
Rörelseresultat -12.862 -12.714

Resultat från andelar i koncernföretag 7 96.990 199.876
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1.879 945
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 7 -505 -843
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 85.502 187.264

Skatt som belastar årets resultat 9 -18.483 -21.320
Årets resultat 67.019 165.944

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (KKR)

Årets resultat 67.019 165.944
Periodens totalresultat 67.019 165.944
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) NOT 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:

Inventarier 11 1.939 184
Förbättringsåtgärder på annans fastighet 11 3.867 1.674

Uppskjutna skattefordringar 10 350 404
Finansiella anläggningstillgångar:

Aktier i dotterföretag 30 436.294 436.294
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5.028 2.514

Summa anläggningstillgångar 447.478 441.070

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8.480 6.879
Fordringar på koncernföretag 52.954 89.689
Aktuell skattefordran 3.945 0
Övriga fordringar 16 3.432 5.967
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4.961 7.632

Summa omsättningstillgångar 73.772 110.167

Kassa och bank 99.760 127.106
Summa tillgångar 621.010 678.343

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (55 839 587 aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr) 5.584 5.545
Reservfond 41.419 41.419

Summa bundet eget kapital 47.004 46.965

Fritt eget kapital
Överkursfond 241.331 221.885
Balanserat resultat 91.198 108.251

Årets resultat 67.019 165.944
Summa fritt eget kapital 399.548 496.079
Summa eget kapital 446.552 543.044

Kostfristiga skulder
Leverantörsskulder 4.858 1.613
Skulder till koncernföretag 158.827 113.379
Skatteskuld 0 6.516
Övriga skulder 25 960 2.725
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 9.813 11.066

Summa kortfristiga skulder 174.458 135.299
Summa eget kapital och skulder 621.010 678.343
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2018 2017
EGET KAPITAL AKTIER RÖSTER AKTIER RÖSTER

Antal aktier och röster 55.839.587 55.839.587 55.452.887 55.452.887

MODERBOLAGET 2017 (KKR) NOT AKTIEKAPITAL RESERVFOND ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT

Ingående balans 1 januari 2017 5.471 41.419 185.372 278.442

Totalresultat

Årets resultat 165.944

Summa totalresultat 165.944

Transaktioner med ägare
Inlösen av aktier 23 - 170.191
Utgivande av teckningsoptioner 20 2.913
Utnyttjande av teckningsoptioner 55 21.336
Nyemissioner förvärv 19 12.264

Summa transaktioner med ägare 74 36.513 - 170.191

Utgående balans 31 december 2017 5.545 41.419 221.885 274.195

MODERBOLAGET 2018 (KKR) NOT AKTIEKAPITAL RESERVFOND ÖVERKURSFOND
BALANSERAT 

RESULTAT

Ingående balans 1 januari 2018 5.545 41.419 221.885 274.195

Totalresultat
Årets resultat 67.019

Summa totalresultat 67.019

Transaktioner med ägare
Inlösen av aktier 23 - 182.995
Utgivande av teckningsoptioner 20 2.677
Utnyttjande av teckningsoptioner 39 16.768

Summa transaktioner med ägare 39 19.445 -182.995

Utgående balans 31 december 2018 5.584 41.419 241.331 158.219
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KASSAFLÖDESANALYS (KKR) NOT 2018 2017
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 85.502 187.264
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 32 17.524 22.069
Betald skatt - 28.944 -19.861

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 74.082 189.472

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 40.394 -82.606
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 45.675 63.814

Kassaflöde från den löpande verksamheten 160.151 170.680

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 3.972 -1.674
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - 20.014 -21.808

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 23.986 -23.482

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från optionspremier 2.677 2.913
Nyemission 16.807 21.447
Inlösen av aktier / Utdelning till moderbolagets aktieägare 23 - 182.995 -170.191

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 163.511 -145.831

Årets kassaflöde - 27.346 1.367

Likvida medel vid årets början 127.106 125.739
Likvida medel vid årets utgång 32 99.760 127.106
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1. Allmän information
HiQ International AB (”Bolaget”) och dess dotterbolag (tillsammans 
”HiQ” eller ”Koncernen”) är ett konsultbolag med verksamhet 
främst i Norden och Ryssland. Bolaget är ett aktiebolag registrerat 
i och med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till Bolagets huvud-
kontor är Box 7421, 103   91 Stockholm, Sverige. Bolaget är noterat 
på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Dessa koncernräkenskaper har godkänts av Bolagets styrelse den 4 
mars 2019. Balans- och resultaträkningarna kommer att föreläggas 
årsstämma den 26 mars 2019 för fastställande. 

2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för HiQ International-koncernen har upprät-
tats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations 
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har upprättats 
enligt anskaffningsvärdesmetoden förutom vad beträffar omvär-
deringar av finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella 
tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till 
verkligt värde via rapporten över totalresultat. Upprättandet av 
finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att vissa väsentliga 
antaganden används. Det kräver även att företagsledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisnings-
principer. De områden som innehåller ett större mått av bedöm-
ningar eller komplexitet samt områden inom vilka bedömningar 
och antaganden är av signifikant betydelse för upprättandet av de 
finansiella rapporterna återfinns i not 34 (Väsentliga uppskattningar 
och bedömningar).

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM TILLÄMPAS AV 
KONCERNEN
Följande standarder tillämpas av Koncernen för första gången för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2018:

IFRS 9 Finansiella Instrument
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder 
IFRS 9 innehåller tre principiella klassificeringskategorier för 

finansiella tillgångar: Värderade till upplupet anskaffningsvärde, 
verkligt värde via övrigt totalresultat och verkligt värde via resultatet. 
IFRS 9 eliminerar de tidigare IAS 39 kategorierna "Investeringar 
som hålls till förfall", lånefordringar och kundfordringar, samt 
finansiella tillgångar som kan säljas.

Koncernen har finansiella tillgångar i form av kundfordringar, andra 
fordringar och likvida medel vilka enligt kriterierna i IFRS 9 tillhör 
kategorin finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaff-
ningsvärde. Klassificeringen i enlighet med IFRS 9 har inte haft 
någon effekt på de finansiella tillgångarnas redovisade värden. 

Koncernen har även aktier vilka tidigare redovisades i kategorin 
"Finansiella tillgångar som kan säljas". Enligt kriterierna i IFRS 9 
redovisas de i kategorin "verkligt värde över totalresultat". Klassifi-
ceringen av aktier i enlighet med IFRS 9 har inte haft någon effekt 
på de finansiella tillgångarnas redovisade värden.

IFRS 9 behåller i stort de befintliga kraven i IAS 39 för klassificering 
och värdering av finansiella skulder och införandet av IFRS 9 har 
inte haft någon effekt på beloppen eller principerna för hur koncer-
nens finansiella skulder redovisas. 

Nedskrivning av finansiella instrument 
Den nya modellen för nedskrivningar innehåller en trestegsmodell 
som utgår från förändringar i kreditkvaliteten på de finansiella 
tillgångarna  De olika stegen styr hur ett företag värderar och 
redovisar nedskrivningar och hur de ska tillämpa den effektiva 
räntemetoden. För finansiella tillgångar utan väsentlig finansie-
ringskomponent, exempelvis vanliga kundfordringar och leasing-
fordringar, finns förenklingsregler som innebär att företaget kan 
redovisa en reserv för hela fordringens löptid direkt och därmed 
inte behöver fånga upp när en väsentlig försämring av kreditvär-
digheten har inträffat. Koncernen har valt den retroaktiva modellen 
vid tillämpningen av IFRS 9. Detta innebär att den  ackumulerade 
effekten av införandet av IFRS 9 redovisats i balanserat resultat 
per 1 januari 2018 och att jämförelsetal inte omräknas. Balanserat 
resultat har påverkats med -1,2 Mkr per den 1 januari 2018 till följd 
av reservering för 12 månaders förväntad kreditförlust.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt 
alla där tillhörande tolkningsuttalanden (IFRIC och SIC). En intäkt 
redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller 
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tjänsten, en princip som ersätter den tidigare principen att intäkter 
redovisas när risker och förmåner övergått till köparen. Grundprin-
cipen i IFRS 15 är att ett företag redovisar en intäkt på det sätt som 
bäst speglar överföringen av den utlovade varan eller tjänsten till 
kunden. Tillämpningen av IFRS 15 har inte medfört någon materiell 
effekt  på koncernens räkenskaper utan endast smärre effekter på 
timingen av intäktsföringen av vissa intäkter.

Tillämpningen av dessa IFRS 9 och IFRS 15 har utöver ovan inte haft 
någon väsentlig inverkan på Koncernens räkenskaper men innebär 
utförligare upplysningar för det aktuella räkenskapsåret.

Inga övriga standarder, ändringar och tolkningar som träder i 
kraft för räkenskapsåret som börjar 1 januari 2018 har haft någon 
väsentlig påverkan på Koncernens finansiella rapporter.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE HAR 
TILLÄMPATS AV KONCERNEN
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räken-
skapsår som börjar efter den 1 januari 2018. Inga av dessa har 
tillämpats vid upprättande av denna finansiella rapport och inga 
av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på Koncernens 
finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan.

KOMMANDE STANDARDER SOM ÄNNU EJ TRÄTT I KRAFT
IFRS 16, ”Leasingavtal”, Implementeringen av IFRS 16 innebär att 
nästan samtliga leasingavtal kommer att redovisas i leasingtaga-
rens balansräkning, då ingen åtskillnad längre görs mellan opera-
tionella och finansiella leasingavtal. Enligt den nya standarden skall 
en tillång och en finansiell skuld avseende den leasade tillgången 
redovisas. Korttidsleasingavtal samt leasingavtal för tillgångar med 
mindre värde undantas. 

Standarden kommer främst att påverka redovisningen av Kon-
cernens operationella leasingavtal, framförallt hyresavtal för 
lokaler. Vid balansdagen uppgår Koncernens icke uppsägningsbara 
operationella leasingåtaganden till 169 Mkr, se not 27. Av dessa 
åtaganden hänför sig 4 Mkr till korttidsleasingåtaganden samt 
åtaganden för tillgångar med mindre värde.

För de återstående leasingåtagandena förväntar sig Koncernen att 
redovisa nyttjanderätter som uppgår till 94 Mkr per den 1 januari 
2019, leasingskulder på 92 Mkr och uppskjutna skatter på 0,3 
Mkr.  Skillnaden mellan beloppet för ouppsägbara operationella 

leasingavtal och leasingsskulden per 1 januari 2019 är hänförlig till 
hyresavtal för lokaler där tillträde kommer att ske först under 2019. 

Koncernen förväntar sig att vinsten efter skatt kommer att minska 
med 1 Mkr för 2019 med anledning av tillämpningen av de nya 
reglerna. Leasingbetalningar som omfattas av IFRS 16 kommer att 
omklassificeras från rörelsekostnader till avskrivningar respektive 
räntekostnader. Till följd av detta kommer rörelseresultatet före 
avskrivningar att påverkas positivt medan avskrivningarna samt 
räntekostnaderna ökar.

Kassaflödet från rörelsen kommer att öka och kassaflödet från 
finansieringsverksamheten kommer att minska med 27 Mkr då 
amorteringen av leasingskulden klassificeras som kassaflöde från 
finansieringsverksamheten.

Koncernen kommer att tillämpa IFRS 16 från 1 januari 2019. 
Komcernen avser att tillämpa den förenklade övergångsmetoden 
och inte räkna om jämförelsetalen. 

INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER
En intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda 
varan eller tjänsten. Grundprincipen är att en intäkt redovisas på 
det sätt som bäst speglar överföringen av den utlovade varan eller 
tjänsten till kunden. 

Intäkter från avtal med kunder redovisas med hjälp av en fem-
stegsmodell;  
Steg 1: identifiera kontraktet med kunden 
Steg 2: identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet  
Steg 3: fastställ transaktionspriset 
Steg 4: fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden 
Steg 5: redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande uppfylls

Om transaktionspriset innehåller rörliga ersättningar (t ex presta-
tionsbonusar, rabatter, royalties, etc.) ska dessa uppskattas och 
inkluderas i transaktionspriset till den grad de med stor sannolikhet 
inte kommer att behöva återföras. 

HiQs affärsmodell bygger i huvudsak på tjänsteförsäljning. Tjäns-
teförsäljningen sker på projektbasis men även kompetensbaserad 
försäljning. I tillägg till den renodlade tjänsteförsäljningen säljer 
HiQ även produkter i form av mjukvarulicenser samt hårdvara inom 
ramen för de projekt som HiQ levererar. 

Konsulttjänster
Koncernen erbjuder tjänster till både fast och rörligt pris inom 
främst IT, design och implementering. Intäkten från de levererade 
tjänsterna redovisas i den period de tillhandahålls. För avtal till 
fast pris, redovisas intäkten baserat på hur stor andel av den totala 
överenskomna tjänsten som levererats under räkenskapsåret då 
kunden erhåller och utnyttjar tjänsterna vid samma tidpunkt. Detta 
avgörs baserat på den faktiska nedlagda arbetstiden jämfört med 
den totala förväntade arbetstiden för uppdraget.

Vissa avtal inkluderar flera olika tjänster utöver konsulttjäns-
ter, såsom försäljning av licenser och i vissa fall hårdvara eller 
tredjeparts-licenser. I de fall avtalen innehåller flera prestations-
åtaganden, fördelas transaktionspriset till varje separat presta-
tionsåtagande baserat på deras fristående försäljningspriser. I de 
fall när ett fristående försäljningspris inte är direkt observerbart, 
uppskattas priset baserat på förväntade kostnader plus en vinst-
marginal. Om kontrakten inkluderar installation av hårdvara eller 
licenser, redovisas intäkten från dessa produkter vid en tidpunkt då 
den levereras, äganderätten har övergått och kunden har godtagit 
produkten, det vill säga när kunden har fått kontroll över produkten.

Uppskattningar gällande intäkter, kostnader eller färdigställan-
degraden av projekt revideras om omständigheterna förändras. 
Ökningar eller minskningar i bedömda intäkter eller kostnader som 
är beroende på en ändrad uppskattning redovisas i resultaträk-
ningen i den period som omständigheterna som gav anledning till 
revisionen blev kända för ledningen. 

I fastprisavtal betalar kunden det överenskomna priset vid över-
enskomna betalningstidpunkter. Om tjänsterna som Koncernen 
levererat överstiger betalningen, redovisas en avtalstillgång. Om 
betalningarna överstiger de levererade tjänsterna, redovisas en 
avtalsskuld.

Om avtalet är på löpande räkning baserat på pris per timme, redo-
visas intäkten i den utsträckning kunden erhåller kontroll på den 
levererade tjänsten. Kunder faktureras månadsvis och ersättningen 
ska betalas vid fakturering.

Rörlig ersättning: IFRS 15 stadgar att rörlig ersättning skall 
uppskattas vid ingången av avtalen. För HiQ förekommer rörlig 
ersättning i form av olika typer av rabatter eller incitamentsbase-
rade arvoden. I förekommande fall uppskattas omfattningen av 
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dessa och transaktionspriset justeras så att transaktionspriset 
återspeglar de uppskattade rörliga ersättningarna.

Garantiåtaganden: HiQ tillhandahåller i vissa fall garantier för 
leveranser av mjukvara eller projekt. HiQ bedömer att de garanti
åtaganden som finns är försäkringsgarantier. Under tidigare redo
visningsprinciper redovisas garantiåtaganden som en uppskjuten 
intäkt över projektets löptid. Under IFRS 15 redovisas garantiåta
ganden enligt IAS 37. 

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

KONCERNREDOVISNING
Dotterbolag
Dotterföretag är alla företag över vilka Koncernen har bestäm
mande  inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav 
i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. Detta följer normalt sett av en ägarandel 
överstigande 50% av rösterna i bolaget. Dotterföretag inkluderas 
i koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm
mande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur kon
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. Förvärvsmetoden är den redovisningsmetod 
som används vid konsolideringen av dotterbolag. Kostnaden för 
ett förvärv bestäms utifrån verkligt värde på de tillgångar som 
lämnats som ersättning, utgivna värdepapper och skulder (exis
terande och befarade) vid förvärvstidpunkten. Utgifter i samband 
med förvärv redovisas som kostnad. Identifierbara tillgångar 
och skulder samt eventualförpliktelser värderas vid förvärvs
tidpunkten till verkligt värde oavsett förekomsten av eventuella 
minoritetsandelar. En positiv skillnad mellan kostnaden för för
värvet och verkligt värde på Koncernens andel av de förvärvade 
nettotillgångarna redovisas som goodwill. För det fall kostnaden 
för förvärvet understiger verkligt värde på Koncernens andel 
av de förvärvade nettotillgångarna redovisas skillnaden direkt i 
resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balanspos
ter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncern
företag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om 
inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna 

för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av Koncernens principer.

Intressebolag
Intressebolag är alla bolag över vilka Koncernen kan utöva 
ett betydande inflytande men inte kan kontrollera. Detta följer 
normalt sett av en ägarandel som motsvarar mellan 20% och 
50% av rösterna i bolaget. Investeringar i intressebolag redo
visas enligt kapitalandelsmetoden. Koncernens investeringar 
i intressebolag inkluderar eventuell goodwill (minskat med 
eventuella ackumulerade nedskrivningar) identifierade vid 
förvärvet. Koncernens andel av intressebolagets vinster eller 
förluster ingår i Koncernens resultaträkning och Koncernens 
andel i förändringar i reserver efter förvärvet redovisas i övrigt 
total resultat. De ackumulerade förändringarna till följd av vinster 
och förluster justerar värdet på Koncernens investering. För det 
fall Koncernens andel av intressebolagets förluster uppgår till, 
eller överstiger, intresset i intressebolaget, inkluderande osäkra 
fordringar, bokförs inte några ytterligare förluster. Detta förutom 
i de fall Koncernen har påtagit sig förpliktelser eller utfört betal
ningar på uppdrag av intressebolaget. Orealiserade vinster och 
förluster på transaktioner mellan Koncernen och intressebola
get elimineras i samma utsträckning som Koncernens andel i 
intressebolaget. Orealiserade förluster elimineras också förutom 
i de fall transaktionen ger bevis på att den överförda tillgången 
innebär en nedskrivning. De redovisningsprinciper som används 
av intressebolagen justeras för att överensstämma med de som 
används inom Koncernen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
kostnad efter avdrag för ackumulerade av och nedskrivningar. 
Anskaffningskostnaden inkluderar kostnader direkt relaterade 
till förvärvet av tillgången. Eventuella tilläggsinvesteringar 
inkluderas i tillgångens bokförda värde eller balanseras såsom 
en separat tillgång endast i de fall när det är troligt att de fram
tida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 
kommer Koncernen tillgodo och kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla övriga investeringar, såsom reparationer och under
håll, kostnadsförs i den period de uppkommer. Avskrivningar 
sker linjärt och baseras på skillnaden mellan tillgångarnas 
anskaffningsvärde och deras eventuella restvärden över deras 
beräknade nyttjandeperiod. 

Bolaget använder följande avskrivningssatser: 

Förbättringsåtgärd på annans fastighet 17%–20%  
Inventarier 20% 
Leasade inventarier 17% 
 
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod bedöms årligen och 
justeras vid behov. En tillgång skrivs omedelbart ned till återvin
ningsvärdet när tillgångens bokförda värde överstiger återvin
ningsvärdet. Realisationsvinster och förluster bestäms genom 
en jämförelse mellan försäljningspriset och det bokförda värdet. 
Realisationsvinster och förluster redovisas via resultaträkningen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill representerar mellanskillnaden mellan kostnaden för 
ett förvärv och verkligt värde av den förvärvade andelen av dot
terbolagets/intressebolagets identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstidpunkten. Goodwill uppkommen vid förvärv av dotter
bolag inkluderas i immateriella tillgångar. Goodwill vid förvärv 
av intressebolag inkluderas i investeringar i intressebolag. 
Goodwill nedskrivningsprövas årligen eller oftare om händelser 
eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminsk
ning. Det redovisade värdet på den kassagenererande enhet 
som goodwill hänförts till jämförs med återvinningsvärdet, vilket 
är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus 
försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedel
bart som en kostnad och återförs inte. Realisationsvinster och 
förluster vid försäljningen av enheter inkluderar det bokförda 
värdet av goodwill hänförlig till den sålda enheten. Nedskriv
ningsprövning av goodwill sker på de kassagenererade enheter 
dit goodwill har allokerats.

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

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 
till upplupet anskaffnigsvärde med tillämpning av effektivräntemeto
den, minskat med reservering för värdeminskning, se vidare i not 17. 



79

FINANSIELLA TILLGÅNGAR - REDOVISNINGSREGLER FRÅN 
OCH MED 1 JANUARI 2018
Från 1 januari 2018, skall finansiella tillgångar klassificeras i 
följande kategorier:

• finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde antingen 
via övrigt totalresultat eller via resultaträkningen, och

• finansiella tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde

Redovisning och borttagande från balansräkningen
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
har överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.

Värdering
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de 
fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskost-
nader hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen. 

Efterföljande värdering av investeringar i skuldinstrument beror på 
koncernens affärsmodell för hantering av tillgången och vilket slag 
av kassaflöden tillgången ger upphov till. Koncernen klassificerar 
sina investeringar i skuldinstrument i tre värderingskategorier:

• Upplupet anskaffningsvärde: Tillgångar som innehas med 
syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa 
kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och ränta, redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde. Ränteintäkter från sådana 
finansiella tillgångar redovisas som finansiella intäkter genom 
tillämpning av effektivräntemetoden. Vinster och förluster som 
uppstår vid bortbokning från balansräkningen redovisas direkt 
i resultatet inom övriga vinster och förluster tillsammans med 
valutakurs resultatet. Nedskrivningsförluster redovisas på en 
separat rad i resultaträkningen.

• Verkligt värde via övrigt totalresultat: Tillgångar som innehas 
med syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och för försälj-
ning, där tillgångarnas kassaflöden enbart består av kapitalbe-
lopp och ränta, värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. 

Förändringar i redovisat värde redovisas via övrigt totalresultat, 
med undantag för redovisning av, ränteintäkter, valutakursdif-
ferenser och nedskrivningar vilka redovisas i resultaträkningen. 
När den finansiella tillgången tas bort från balansräkningen, 
omförs den ackumulerade vinsten eller förlusten, som tidigare 
redovisats i övrigt totalresultat, från eget kapital till resultaträk-
ningen. Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas 
som finansiella intäkter genom tillämpning av effektivränteme-
toden. Valutakursvinster och –förluster ingår i övriga vinster och 
förluster. Kostnader för nedskrivningar redovisas på en separat 
rad i resultaträkningen.

• Verkligt värde via resultaträkningen: Tillgångar som inte uppfyl-
ler kraven för att redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller 
verkligt värde via övrigt totalresultat värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen. En vinst eller förlust för ett skuldinstru-
ment som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och 
som inte ingår i ett säkringsförhållande redovisas netto i resulta-
träkningen i den period vinsten eller förlusten uppkommer.

Nedskrivningar
Koncernen värderar från och med 1 januari 2018 de framtida 
förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldin-
strument redovisade till upplupet anskaffningsvärde resp. verkligt 
värde med förändringar via övrigt totalresultat baserat på framåtrik-
tad information. Koncernen tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 
9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. 
Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster 
beräknas baserat på förlustrisken för hela fordrans löptid och 
redovisas när fordran redovisas första gången. För mer information 
se not 17.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR - REDOVISNINGSREGLER TILL 
OCH MED 31 DECEMBER 2017
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande katego-
rier; lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar 
som kan säljas.

A) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av 

Kundfordringar och övriga fordringar samt Likvida medel i balans-
räkningen. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplu-
pet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

B) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är 
derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas 
eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i 
anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra 
tillgången inom 12 månader efter balansdagen. Koncernen har i 
dagsläget endast begränsade tillgångar i denna kategori. 

LEASING
När leasingavtal av maskiner och inventarier innebär att koncernen, 
som leasetagare, i allt väsentligt åtnjuter de eko nomiska fördelar 
och bär de ekonomiska riskerna som är hän förliga till ett ägande 
av leasingobjektet klassificeras avtalet som ett finansiellt leasing-
kontrakt. Vid ingången av ett finansiellt leasingkontrakt balanseras 
såsom anläggningstillgång det lägsta av verkligt värdet av den 
leasade tillgången och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Varje 
leasingbetalning fördelas mellan skuld och finansiella kostnader på 
så sätt att räntesatsen blir konstant på den utestående förplik-
telsen. Den förknippade leasingskulden, efter räntor, redovisas 
såsom övriga lång- och kortfristiga skulder. Räntekomponenten av 
finansieringskostnaden belastar resultaträkningen över leasing-
perioden på så sätt att räntesatsen, vid varje tidpunkt, är konstant 
för den kvarvarande skulden. Den leasade tillgången skrivs av 
till restvärdet på den kortaste av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingkontraktets längd. Leasingavtal i vilka leasegivaren behåller 
en signifikant del av de förmåner och risker som ett ägande av 
leasingobjektet innebär, klassificeras såsom operationella. Utgifter 
för operationella leasingavtal belastar resultaträkningen linjärt över 
leasingperioden.

INKOMSTSKATT
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten 
inkomstskatt redovisas enligt balansräkningsmetoden, till nomi-
nella belopp. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillna-
der som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. För det fall en uppskjuten skatt uppkom-
mer vid det initiala upptagandet av en tillgång eller skuld, i andra 
sammanhang än vid ett förvärv, som vid detta tillfälle inte påverkar 
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bokfört eller skattemässigt resultat eller temporära skillnader till 
följd av redovisning av goodwill tas ingen hänsyn till sådan uppskju-
ten skatt. Uppskjuten skatt bestäms utifrån de skattesatser och 
skattelagar som råder vid balansdagen och förväntas vara gällande 
vid tidpunkten när den uppskjutna skattefordran realiseras eller 
när den uppskjutna skatteskulden förväntas regleras. Uppskjuten 
skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt 
att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför 
sig till investeringar i dotterbolag och intresseföretag, redovisas inte 
i koncernredovisningen i de fall då Bolaget kan styra tidpunkten för 
återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms san-
nolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjutna 
skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och 
när uppskjutna skatter gäller samma skattemyndighet.

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

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster inkluderade i de finansiella rapporterna för varje bolag 
som ingår i Koncernen mäts i den valuta som används i den pri-
mära ekonomiska omgivning i vilken enheten verkar (funktionell 
valuta). Koncernräkenskaperna presenteras i svenska kronor, 
vilken är Moderbolagets funktionella valuta samt rapporterings- 
valuta. De valutakurser som använts vid omräkningen av utländ-
ska koncernföretag på balansdagen uppgår till EUR/ SEK 10,28 
(9,85), DKK/SEK 1,38 (1,32), RUB/SEK 0,13 (0,14) samt USD/SEK 
8,97 (8,23).

Transaktioner och balansposter
Transaktioner genomförda i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som råder vid transak-
tionstidpunkten. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer 
vid regleringen av dessa transaktioner samt från omräkningen av 
monetära tillgångar och skulder till valutakurserna vid årets slut 
resultatavräknas via resultat räkningen.

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

A. Tillgångar och skulder enligt balansräkningen omräknas till 
presentationsvalutan enligt växlingskursen på balansdagen.

B. Intäkter och kostnader enligt resultaträkningen omräknas enligt 
genomsnittskurser.

C. Vid konsolideringen av koncernen bokförs omräknings-
differenser som uppstår vid omräkningen av  nettoinvesteringar 
i utländska enheter samt lån som en separat komponent i 
övrigt totalresultat. När en utländsk enhet säljs redovisas 
sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en 
del av realisationsresultatet. Goodwill och omvärderingsjuste-
ringar hänförliga till förvärv av utländska enheter behandlas 
som tillgångar och skulder i utländsk valuta och omräknas till 
balansdagens kurs.

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

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

AKTIEKAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Kostnader direkt hänför-
liga till emissioner av aktier eller optioner redovisas i eget kapital 
som en avdragspost från emissionslikviden.

LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA SKULDER
Leverantörsskulder och övriga skulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. De redovisas 
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
A) Pensioner
Inom HiQ-koncernen förekommer olika pensions planer. Dessa är 
avgiftsbaserade pensionsplaner där HiQ betalar en fastställd premie 
till ett pensionsinstitut. HiQ har därefter ingen legal eller annan 
förpliktelse att betala ytterligare premier för det fall pensionsin-
stitutet inte har tillräckliga medel att utbetala pensioner till de 
försäkrade. Betalningar enligt avgiftsbaserade pensionsplaner 
kostnads förs som personalkostnader under den period som de 
betalas. Förutbetalda premier bokförs som en tillgång för det fall 
att dessa förutbetalda premier innebär en reduktion i framtida 
premiebetalningar.

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

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

D) Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan där regleringen 
görs med teckningsoptioner (så kallade matchningsoptioner) och 
där företaget erhåller tjänster från anställda som vederlag för 
koncernens egetkapitalinstrument (optioner). Verkligt värde på den 
tjänstgöring som berättigar anställda till tilldelning av optioner 
kostnadsförs. Det totala belopp som ska kostnadsföras baseras på 
verkligt värde på de tilldelade optionerna och de villkor som finns 
uppsatta för att optionerna skall tillfalla deltagarna i programmet.
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Vid varje rapportperiods slut omprövar koncernen sina bedöm-
ningar av hur många teckningsoptioner som förväntas bli intjänade 
baserat på tjänstgöringsvillkoren. Den eventuella avvikelse mot de 
ursprungliga bedömningarna som omprövningen ger upphov till, 
redovisas i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i 
eget kapital.

När optionerna utnyttjas, emitterar företaget nya aktier. Mot-
tagna betalningar, efter avdrag för eventuella direkt hänförbara 
transaktionskostnader, krediteras aktiekapitalet (kvotvärde) och 
övrigt tillskjutet kapital. De sociala avgifter som uppkommer på 
tilldelningen av aktie-optioner betraktas som en integrerad del av 
tilldelningen, och kostnaden behandlas som en kontantreglerad 
aktierelaterad ersättning.

VERKLIGT VÄRDE
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kund-
fordringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara deras 
verkliga värden, eftersom dessa poster är kortfristiga till sin natur. 
Verkligt värde på finansiella skulder beräknas, för upplysnings-
syfte, genom att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet 
till den aktuella marknadsränta som är tillgänglig för liknande 
finansiella instrument.

RÖRELSESEGEMENT
Företagsledningen har fastställt rörelsesegement baserat på den 
information som behandlas av den högste verkställande beslutsfat-
taren, dvs koncernledningen.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL och Rådet 
för Finansiell Rapportering, Redovisning för juridisk person. RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska per-
sonen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och 
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall 
göras från IFRS. Skillnaderna mellan koncernens och moderbola-
gets redovisningsprinciper framgår nedan.

De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
moderbolagets finansiella rapporter.

Utdelningar
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms 
som säker.

Finansiella instrument
I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

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

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

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten 
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag
Koncernbidrag lämnade från moderbolag till dotterföretag redovi-
sas som en ökning av andelar i dotterföretag.
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3. Segmentsredovisning
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den 
information som behandlas av den högste verkställande besluts-
fattaren, dvs koncernledningen. Verksamheten bedöms från ett 
geografiskt perspektiv med en indelning baserat på var verksam-
heten finns, dvs Sverige, Öresund och Finland. De båda segmenten 
Sverige och Öresund samredovisas då de har likartade ekonomiska 
egenskaper samt tjänsternas karaktär och även kundkategorierna 
sammanfaller. Vad gäller den ryska verksamheten kan denna 
anses utgöra en integrerad del av den svenska och ingår därför i 
segmentet Sverige.

De rörelsesegment för vilka information skall lämnas, erhåller sina 
intäkter främst från försäljning av konsulttjänster. Rörelsesegmen-
tens resultat bedöms på rörelseresultatnivå där moderbolagskost-
nader, i den utsträckning de går att fördela, belastar respektive 
rörelsesegments resultat. Finansiella intäkter och kostnader 
fördelas inte ut på segmenten. Försäljning mellan rörelsesegmen-
ten sker till marknadsmässiga villkor. Den högste verkställande 
beslutsfattaren följer inte upp finansiella poster eller skattekostnad 
per segment utan bara på hela koncernen.

 Finland Sverige & Öresund Kc-gemen Elim. Totalt

(KKR) 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Intäkter från externa kunder 371.999 351.821 1.480.701 1.436.073 0 0 1.852.700 1.787.894
Intäkter från andra segment 1.402 371 0 0 -1.402 -371 0 0
Summa intäkter 373.401 352.192 1.480.701 1.436.073 -1.402 - 371 1.852.700 1.787.894

Rörelseresultat 61.567 59.096 149.864 167.377 -14.885 - 12.109 196.546 214.364
Rörelsemarginal 16,5% 16,8% 10,1% 11,7% 10,6% 12,0%
Avskrivningar 2.910 2.691 12.317 10.203 — — 15.227 12.894
Inköp av anläggningstillgångar 1.770 3.250 19.109 7.672 15.876 12.776 36.755 23.698

Totalt rörelseresultat enligt tabell ovan överensstämmer med koncernens rörelseresultat.

AVSTÄMNING MOT RESULTAT FÖRE SKATT 

Rörelseresultat 196.546 214.364
Finansiella poster 880 - 859
Resultat före skatt 197.426 213.505
Tillgångar 393.802 380.966 777.181 804.620 14.772 8.417 1.185.755 1.194.003
Varav anläggningstillgångar 6.875 7.020 19.772 43.504
Varav innehav i intresseföretag 13.029 12.484 – –
Resultatandel i intresseföretag 0 0 – – – – 0 0

Anläggningstillgångar i tabellen ovan inkluderar inte aktier klassificerade som finansiella tillgångar.

Ofördelade tillgångar om 14.772 (8.417) kkr består av tillgångar, inkluderande likvida medel, i moderbolaget.

 Koncernen Moderbolaget
NETTOOMSÄTTNING (KKR) 2018 2017 2018 2017

Konsulttjänster 1.817.371 1.753.339 183 237
Produkter och vidarefakturerade utlägg 32.226 32.798 0 2.238
Övrigt 3.103 1.757 42.335 39.923

Summa 1.852.700 1.787.894 42.518 42.398

Av nettoomsättningen står kunder i Sverige för 1.456.079 (1.415.999) kkr, kunder i Finland för 348.897 (333.863) kkr samt övriga länder  
47.724 (37.944) kkr.

Under 2018 finns en kund med en omsättningsandel över 10%. Denna kund stod för 10,0% av nettoomsättningen. Kunden finns inom segmenten 
Sverige & Öresund samt Finland.

Huvuddelen av posten “Övrigt” i moderbolaget avser utdebiterad management fee.

4. Intäkternas fördelning
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2018  Koncernen

INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER (KKR) SVERIGE & ÖRESUND FINLAND
KC-GEMENSAMT  

OCH ELIMINERINGAR TOTALT

Konsulttjänster 1.464.870 353.903 -1.402 1.817.371
Produkter och vidarefakturerade utlägg 14.601 17.625 - 32.226
Övrigt 1.230 1.873 - 3.103

Summa 1.480.701 373.401 -1.402 1.852.700

Tidpunkt för intäktsredovisningen
   Vid en tidpunkt 14.176 1.870 - 16.046
   Över tid 1.466.525 371.531 -1.402 1.836.654

2017

INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER (KKR) SVERIGE & ÖRESUND FINLAND
KC-GEMENSAMT  

OCH ELIMINERINGAR TOTALT

Konsulttjänster 1.418.059 335.651 -371 1.753.339
Produkter och vidarefakturerade utlägg 17.205 15.593 - 32.798
Övrigt 809 948 - 1.757

Summa 1.436.073 352.192 -371 1.787.894

Tidpunkt för intäktsredovisningen
   Vid en tidpunkt 17.339 953 - 18.292
   Över tid 1.418.734 351.239 -371 1.769.602

KONCERNEN 2018 2017

Kortfristiga avtalstillgångar hänförliga till avtal för IT-konsulttjänster 840 6.152
Nedskrivningsreserv 0 0
Summa avtalstillgångar 840 6.152

Avtalsskulder - IT-konsulttjänster 0 2.056
Summa avtalsskulder 0 2.056

Avtalstillgångar och avtalsskulder

KONCERNEN 2018 2017

Intäkter som redovisats hänförliga till avtalsskulder som förlåg vid ingången av perioden 2.056 159
Intäkter från prestationsåtaganden som uppfyllts under tidigare perioder 0 0

Intäkter som inkluderats i avtalens skuldsaldo
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5. Anställda och personalkostnader
 2018 2017

MEDELANTALET ANSTÄLLDA  
HAR VARIT: TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN

MODERBOLAGET
Stockholms kommun 6 1 5 6 1 5

DOTTERFÖRETAGEN

Sverige 1.159 280 879 1.120 268 852
Danmark 7 2 5 8 2 6
Finland 251 59 192 258 55 203
Ryssland 55 6 49 57 6 51

Totalt i koncernen 1.478 348 1.130 1.449 332 1.117

 2018 2017

KONCERNEN (INKL DOTTERBOLAG) 
TOTALT ANTAL PÅ 

BALANSDAGEN ANDEL MÄN
ANDEL 

KVINNOR
TOTALT ANTAL PÅ 

BALANSDAGEN ANDEL MÄN
ANDEL 

KVINNOR

Styrelseledamöter 13 77% 23% 13 77% 23%
Verkställande direktör och andra 
 ledande befattningshavare 11 91% 9% 11 91% 9%

MODERBOLAGET 
TOTALT ANTAL PÅ 

BALANSDAGEN ANDEL MÄN ANDEL KVINNOR
TOTALT ANTAL PÅ 

BALANSDAGEN ANDEL MÄN ANDEL KVINNOR

Styrelseledamöter 7 57% 43% 7 57% 43%

Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 4 100% 0% 4 100% 0%

Det har under 2018 utgått löner, ersättningar, pensionskost-
nader och sociala avgifter avseende koncernbolag i Sverige med 
961.809 (926.372) kkr, Danmark med 8.977 (8.090) kkr, i Finland 
med 192.753 (188.113) kkr, Ryssland med 18.696 (18.962) kkr 
samt i USA med 4.554 (628) kkr. Den rörliga delen av lön och 
ersättningar till styrelse och VD är 5.382 (7.553) kkr i koncernen 
och 4.246 (4.708) kkr i moderbolaget. För vidare upplysningar 
avseende förmåner till ledande befattningshavare se not 29.

2018 2017
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR (KKR) KONCERNEN MODERBOLAGET KONCERNEN MODERBOLAGET

Styrelse och verkställande direktör 23.715 9.033 23.726 7.861
Övriga anställda 815.943 6.669 778.390 7.255
Bonusavsättning (optionsprogram) 1.024 10 1.268 30
Teckningsoptioner (matchningsoptioner) 305 305 425 425
Totala löner och ersättningar 840.987 16.017 803.809 15.571

Sociala avgifter enligt lag och avtal 235.572 5.644 229.114 5.231

Reservering sociala avgifter bonusavsättning och matchningsoptioner 385 98 1.035 646

PENSIONSKOSTNADER

Styrelse och verkställande direktör 3.838 460 5.548 1.486
Övriga anställda 106.010 1.122 102.659 1.080

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 1.186.792 23.341 1.142.165 24.014
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7. Finansiella intäkter och kostnader KONCERNEN 2018 2017

Ränteintäkter 194 180
Valutakursförändringar 1.659 36
Finansiella intäkter 1.853 216

Räntekostnader -514 -356
Valutakursförändringar -459 -719
Finansiella kostnader -973 -1.075
Finansnetto 880 -859

MODERBOLAGET

Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivning av aktier i dotterföretag -17.500 -22.000
Utdelning på aktier i dotterföretag 1.990 92.376
Erhållna koncernbidrag 112.500 129.500
Summa 96.990 199.876

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Valutakursförändring 1.852 920
Ränteintäkter från annat koncernföretag 27 24
Ränteintäkter, övriga 0 1
Summa 1.879 945

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursförändring -505 -600
Räntekostnader till annat koncernföretag 0 -19
Räntekostnader, övriga 0 -224
Summa -505 -843

2018 2017
(KKR) KONCERNEN MODERBOLAGET KONCERNEN MODERBOLAGET

KPMG SVERIGE (2018), PWC SVERIGE (2017)
Revisionsuppdraget 1.300 439 1.367 420
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 85 85
Skatterådgivning 0 0 36 0
Övriga tjänster 42 11 85 0
Summa 1.342 450 1.573 505

Koncernen: Av revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser 0 kkr KPMG [Sverige], av arvoden för skatterådgivning avser 0 kkr 
KPMG [Sverige] och övriga tjänster 42 kkr KPMG [Sverige]. Moderbolaget: För moderbolaget avser revisionsverksamhet utöver revisions- 
uppdraget 0 kkr KPMG [Sverige], av arvoden för skatterådgivning avser 0 kkr KPMG [Sverige] och övriga tjänster avser 11 kkr KPMG 
Sverige.

6. Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
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KONCERNEN (KKR) 2018 2017
Aktuell skatt
Periodens skattekostnad 45.003 48.522
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0 0

UPPSKJUTEN SKATTEKOSTNAD/SKATTEINTÄKT
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 270 - 206
Underskottsavdrag 241 -116
Total redovisad skattekostnad i koncernen 45.514 48.200

MODERBOLAGET (KKR) 2018 2017
Aktuell skatt
Periodens skattekostnad 22.333 25.718
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 2
Uppskjuten skatt lämnade koncernbidrag - 3.850 -4.400
Total redovisad skattekostnad i moderbolaget 18.483 21.320

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  KONCERNEN 2018 (%) 2018 2017 (%) 2017
Resultat före skatt (kkr) 197.426 213.505
Inkomstskattesats Sverige 22,0% 22,0%
Effekt av utländsk inkomstskatt - 0,6% - 0,6%
Ej avdragsgilla kostnader 1,2% 1,1%
Ej skattepliktiga intäkter 0,0% 0,0%
Övrigt 0,5% 0,1%
Genomsnittlig skattesats 23,1% 45.514 22,6% 48.200

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  MODERBOLAGET 2018 (%) 2018 2017 (%) 2017
Resultat före skatt (kkr) 85.502 187.264
Inkomstskattesats Sverige 22,0% 22,0%
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter 4,1% - 8,2%
Övrigt - 4,5% - 2,4%
Genomsnittlig skattesats 21,6% 18.483 11,4% 21.320

9. Skatter

8. Valutakursdifferenser KONCERNEN (KKR) 2018 2017
Nettoomsättning 459 274
Uppdragsspecifika externa kostnader -903 -562

Beloppen avser rörelserelaterade valutakursdifferenser

Den skatt som är hänförlig till poster i övrigt totalresultat uppgår till följande belopp:
2018 2017

Före skatt Skatteeffekt Efter skatt Före skatt Skatteeffekt Efter skatt
Omräkningsdifferenser 15.067 — 15.067 6.833 — 6.833
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10. Uppskjutna skattefordringar och -skulder 2018 2017
(KKR) KONCERNEN MODERBOLAGET KONCERNEN MODERBOLAGET

Uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag 1.575 0 1.917 0
Anläggningstillgångar 350 350 404 404

Summa 1.925 350 2.321 404

Uppskjutna skatteskulder
Obeskattade reserver 0 0 270 0
Immateriella anläggningstillgångar 837 0 585 0

Summa 837 0 855 0

2018 2017
FÖRFALLOTIDPUNKTER FÖR REDOVISADE UPPSKJUTNA 
SKATTEFORDRINGAR (KKR) KONCERNEN MODERBOLAGET KONCERNEN MODERBOLAGET

Uppskjutna skattefordringar med förfallotidpunkt längre än 1 år 1.925 350 2.321 404

2018 2017
FÖRFALLOTIDPUNKTER FÖR REDOVISADE UPPSKJUTNA 
SKATTESKULDER (KKR) KONCERNEN MODERBOLAGET KONCERNEN MODERBOLAGET

Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning inom ett år 230 – 316 –
Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning efter ett år 607 – 539 –

Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder
REDOVISADE VÄRDEN (KKR) KONCERNEN MODERBOLAGET KONCERNEN MODERBOLAGET

Per 1 januari 2017 2.439 406 393 —
Årets förändring - 118 - 2 462 —

Per 31 december 2017 2.321 404 855 —

Per 1 januari 2018 2.321 404 855 —
Årets förändring -396 - 54 - 18 —

Per 31 december 2018 1.925 350 837 —

Förändringen i uppskjutna skattefordringar är hänförligt till utnyttjande av underskottsavdrag. Förändringen i uppskjutna skatteskulder beror på förvär-
vade kundrelationer samt förändringar i obeskattade reserver.
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11. Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget

(KKR)

FÖRBÄTTRINGS-
UTGIFTER PÅ 

ANNANS 
FASTIGHET INVENTARIER

LEASADE 
 INVENTARIER SUMMA INVENTARIER

FÖRBÄTTRINGS-
UTGIFTER PÅ 

AN NANS 
FASTIGHET

Anskaffningsvärden
Ingående balans 1 januari 2017 15.215 29.149 42.223 86.587 1.158 2.461
Investeringar 4.822 5.678 12.776 23.276 0 1.674
Förvärvade tillgångar 0 236 0 236 0 0
Valutakursdifferenser 82 293 0 375 0 0
Avyttringar och utrangeringar -783 - 1.290 - 10.713 - 12.786 0 0

Utgående balans 31 december 
2017

19.336 34.066 44.286 97.688 1.158 4.135

Ingående balans 1 januari 2018 19.336 34.066 44.286 97.688 1.158 4.135
Investeringar 5.276 15.603 15.876 36.755 1.778 2.193
Förvärvade tillgångar 0 0 0 0 0 0
Valutakursdifferenser 70 624 0 694 0 0
Avyttringar och utrangeringar -6.506 -925 -15.047 -22.478 0 0

Utgående balans 31 december 
2018

18.176 49.368 45.115 112.659 2.936 6.328

Koncernen Moderbolaget

(KKR)

FÖRBÄTTRINGS-
UTGIFTER PÅ 

ANNANS 
FASTIGHET INVENTARIER

LEASADE 
 INVENTARIER SUMMA INVENTARIER

FÖRBÄTTRINGS-
UTGIFTER PÅ 

AN NANS 
FASTIGHET

Av- och nedskrivningar
Ingående balans 1 januari 2017 - 10.910 - 19.378 - 10.980 - 41.268 - 905 - 2.461
Årets avskrivningar - 1.608 - 4.043 - 6.304 - 11.955 - 69 0
Förvärvade avskrivningar 0 -111 0 -111 0 0
Avyttringar 783 1.161 4.472 6.416 0 0
Valutakursdifferenser - 94 - 152 0 - 246 0 0

Utgående balans 31 december 
2017

- 11.829 - 22.523 - 12.812 - 47.164 - 974 - 2.461

Ingående balans 1 januari 2018 - 11.829 - 22.523 - 12.812 - 47.164 - 974 - 2.461
Årets avskrivningar -1.634 -6.420 -6.137 -14.191 -24 0
Förvärvade avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Avyttringar 4.715 1.057 6.101 11.873 0 0
Valutakursdifferenser -178 -249 0 -427 0 0

Utgående balans 31 december 
2018

-8.926 -28.135 -12.848 -49.909 -998 -2.461
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Koncernen Moderbolaget

(KKR)

FÖRBÄTTRINGS-
UTGIFTER PÅ 

ANNANS 
FASTIGHET INVENTARIER

LEASADE 
 INVENTARIER SUMMA INVENTARIER

FÖRBÄTTRINGS-
UTGIFTER PÅ 

AN NANS 
FASTIGHET

Redovisade värden
Per 1 januari 2017 4.305 9.771 31.243 45.319 253 0
Per 31 december 2017 7.507 11.543 31.474 50.524 184 1.674
Per 1 januari 2018 7.507 11.543 31.474 50.524 184 1.674
Per 31 december 2018 9.250 21.233 32.267 62.750 1.938 3.867

LEASADE INVENTARIER
Koncernen leasar tjänstebilar med finansiella leasingavtal. Leasingavtalen är ingångna på marknadsmässiga villkor.  
De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna (se not 27). Erlagda leasingavgifter har uppgått till 6.412 (6.548) kkr.
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12. Immateriella tillgångar
KONCERNEN (KKR) GOODWILL

FÖRVÄRVADE 
 KUNDRELATIONER SUMMA

Anskaffningsvärden
Ingående balans 1 januari 2017 361.208 33.554 394.762
Förvärv 6.154 1.567 7.721
Valutakursdifferenser 6.631 0 6.631
Utgående balans 31 december 2017 373.993 35.121 409.114

Ingående balans 1 januari 2018 373.993 35.121 409.114
Förvärv 994 0 994
Valutakursdifferenser 10.730 0 10.730
Utgående balans 31 december 2018 385.717 35.121 420.838

Av- och nedskrivningar
Ingående balans 1 januari 2017 0 - 30.418 - 30.418
Årets avskrivningar 0 - 938 - 938
Valutakursdifferenser 0 0 0
Utgående balans 31 december 2017 0 - 31.356 - 31.356

Ingående balans 1 januari 2018 0 -31.356 -31.356
Årets avskrivningar 0 -1.033 -1.033
Valutakursdifferenser 0 -3 -3
Utgående balans 31 december 2018 0 -32.392 -32.392

KONCERNEN (KKR) GOODWILL
FÖRVÄRVADE 

 KUNDRELATIONER SUMMA

Redovisade värden
Per 1 januari 2017 361.208 3.136 364.344
Per 31 december 2017 373.993 3.765 377.758
Per 1 januari 2018 373.993 3.765 377.758
Per 31 december 2018 385.717 2.729 388.446
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Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna 
baseras på följande viktiga antaganden: Nedskrivning-
sprövningarna har baserats på beräkningar av nyttjandevärde. 
Dessa värden bygger på kassaflödesprognoser, vari prog-
noserna för det första året baseras på fastslagen budget, de 
kommande fyra åren på ledningens bedömning av utvecklin-
gen under denna period. 

De kassaflöden som prognostiseras efter de första fem åren 
gör detta på basis av en årlig tillväxttakt om  1% (1% för 
2017). En nivå som bedöms ligga i nivå med den långsiktiga 
inflationsnivån. De kassaflöden som prognostiseras nuvärdes-
beräknas med en diskonteringsränta på 9,4%, före skatt, (9,7% 
för 2017).

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

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill.

Följande kassagenererande enheter står för den betydande delen av koncernens totala redovisade goodwillvärden:

(KKR) 2018 2017

HiQ Finland – konsultverksamhet i Finland 219.696 211.201
HiQ Öresund – konsultverksamhet i Öresund 58.424 56.152
HiQ Göteborg – konsultverksamhet i Göteborg 25.537 25.537
HiQ Stockholm – konsultverksamhet i Stockholm 61.128 61.166
HiQ Ace – konsultverksamhet i Linköping 20.933 19.938
Summa 385.717 373.993

VIKTIGA ANTAGANDEN OCH VARIABLER SOM HAR STOR  
PÅVERKAN PÅ DET BERÄKNADE ÅTERVINNINGSVÄRDET
De antaganden som Bolaget gjort avseende omsättningstillväxt 
och rörelsemarginal ligger i linje med historiskt utfall och är även i 
linje med externa informationskällor i form av analyser publicerade 
avseende HiQ och branschrapporter. De innebär inga väsentliga 
ökningar från historiskt uppnådda nivåer.

Omsättningstillväxt:
Omsättningen för ett konsultföretag är beroende av antaganden 
rörande prisnivå, debiteringsgrad samt antal anställda.

Rörelsemarginal:
För ett konsultföretag är behovet av investeringar begränsat 
samtidigt som rörelsekapitalbindningen är relativt sett begränsad. 
Därav följer att rörelsemarginalen, relativt sett, har stor påverkan på 
de framtida prognostiserade kassaflödena. Utöver omsättningens 
storlek är personal kostnadsutvecklingen en av de viktigaste para-
metrarna för bedömningen av den framtida rörelsemarginalen.

Diskonteringsränta:
Diskonteringsräntan återspeglar de specifika riskerna i kon- 
cernens verksamhet och i de länder där enheterna är verksamma i. 
Nivån på diskonteringsränta har även stämts av med de nivåer som 
aktiemarknaden ställer på ett bolag som HiQ.

Långsiktig tillväxttakt:
Vid beräkningen av nyttjandevärdet har en tillväxttakt på 1% använts 
för att extrapolera kassaflöden bortom den explicita prognospe-
rioden. En känslighetsanalys visar att inget nedskrivningsbehov i 
något av de kassagenererande enheterna föreligger om följande 
antaganden används:

– Omsättningstillväxt: 0% (från första prognosåret och framåt)
–  Rörelsemarginal: 15% (i linje med koncernens långsiktiga finan-

siella mål)
– Diskonteringsränta: 9,4% före skatt

Bolagets bedömningar är att rimliga möjliga förändringar i årlig 
tillväxttakt, rörelsemarginal, diskonteringsränta samt övriga gjorda 
antaganden inte skulle ha en så stor effekt att de var och en för sig 
skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde understigande det 
redovisade värdet.
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Koncernen har följande finansiella instrument:

NOTER

TILLGÅNGAR VÄRDERADE  
TILL VERKLIGT VÄRDE VIA  

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
VÄRDERADE TILL UPPLUPET  

ANSKAFFNINGSVÄRDE SUMMA

2018
Kundfordringar och andra fordringar 17 - 380.602 380.602
Aktier 15 30 - 30
Likvida medel 19 - 183.496 183.496

2017
Kundfordringar och andra fordringar 17 - 394.479 394.479
Aktier 15 29 - 29
Likvida medel 19 - 205.124 205.124

13. Finansiella instrument

NOTER
SKULDER VÄRDERADE TILL  

UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE SUMMA

2018
Leverantörsskulder och andra skulder 25 - 97.354 97.354
Upplåning (inklusive finansiell leasing) 24 - 32.385 32.385

-
2017
Leverantörsskulder och andra skulder 25 - 106.252 106.252
Upplåning (inklusive finansiell leasing) 24 - 31.626 31.626

-

14. Investeringar i intresseföretag KONCERNEN (KKR) 2018 2017

Redovisat värde vid årets ingång 12.484 12.157
Andel i intresseföretags resultat 0 0
Omräkningsdifferens 545 327
Redovisat värde vid årets utgång 13.029 12.484

Investeringar i intresseföretag avser HiQ Finlands lokaler i Esbo, Finland. Dessa lokaler ägs av ett fastighetsbolag som ägs av de företag som är 
hyresgäster i lokalerna. Ägarandelen i fastighetsbolaget motsvarar den andel av ytan HiQ Finland har av den totala fastigheten. Fastighetsbolaget är 
ej vinstgenererande utan drivs med ett nollresultat och har som enda uppgift att tillse att dess ägare får så kostnadseffektiva lokaler som möjligt. 
Fastighetsbolagets firma är Westend Affärscentrum OY och koncernens ägarandel uppgår vid 2018 års utgång till 29,9 %. Nedan specificeras kon-
cernmässiga värden avseende ägd andel av intäkter, resultat, tillgångar och skulder.

(KKR) INTÄKTER RESULTAT TILLGÅNGAR SKULDER EGET KAPITAL ÄGARANDEL

2018
Westend Affärscentrum OY 855 0 13.101 72 13.029 29.9%
2017
Westend Affärscentrum OY 842 0 12.576 92 12.484 29,9%
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15. Finansiella tillgångar

16. Övriga fordringar KONCERNEN (KKR) 2018 2017
Pågående arbete 840 6.152
Övriga fordringar 7.507 11.817
Summa 8.347 17.969

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

MODERBOLAGET (KKR) 2018 2017
Övriga fordringar 3.432 5.967

KONCERNEN (KKR) 2018 2017
Finansiella instrument som kan säljas – aktier 30 29
Deposition hyresavtal 5.313 2.925
Summa 5.343 2.954

Inga av fordringarna ovan är förfallna.
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17. Kundfordringar

18. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN (KKR) 2018 2017

Kundfordringar 379.425 391.291
Reserv osäkra kundfordringar avseende förfallna kundfordringar -2.854 - 2.562
Bokfört värde kundfordringar 376.571 388.729

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

KONCERNEN 2018 2017
Ej förfallet belopp 345.540 375.923
Förfallet med upp till 3 månader 30.492 10.752
Förfallet mellan 3 och 6 månader 60 2.051
Förfallet med mer än 6 månader 479 3

Summa 376.571 388.729

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

DET BOKFÖRDA VÄRDET AV KUNDFORDRINGAR FÖRDELAR SIG PÅ FÖLJANDE VALUTOR 2018 2017

Svenska kronor 313.537 314.783
Euro 61.766 72.181
Danska kronor 0 274
Dollar 388 886
Övrig valuta 880 605
Summa 376.571 388.729

UNDER ÅRET HAR FÖLJANDE FÖRÄNDRINGAR I RESERV FÖR OSÄKRA KUNDFORDRINGAR GENOMFÖRTS 2018 2017
Ingående balans 2.562 378
Avsättningar 2.854 2.582
Återförda avsättningar -29 -398
Konstaterade kundförluster -2.533 0
Utgående balans 2.854 2.562

Avsättningar och nedskrivningar avseende kundfordringar redovisas under rubriken  
”Övriga externa kostnader” i Koncernens resultaträkning.

 Koncernen Moderbolaget
(KKR) 2018 2017 2018 2017
Upparbetade arvoden, löpande räkning 92.398 108.637 1.958 3.601
Övriga periodiseringsposter 36.935 24.808 3.003 4.031
Summa 129.333 133.445 4.961 7.632

Bokfört värde bedöms överensstämma med verkligt värde.



95

19. Likvida medel KONCERNEN (KKR) 2018 2017
Kassa och bank 183.496 205.124
Summa 183.496 205.124

20. Aktiekapital ANTAL AKTIER

Per 1 januari 2017 54.713.105
Kvittningsemission - förvärv 59.140
Apportemission - förvärv 128.114
Aktiesplit 2:1 (där varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie) 54.900.359
Inlösen av inlösenaktier - 54.900.359
Nyemission av aktier – lösen av teckningsoptioner 380.840
Nyemission av aktier – lösen av teckningsoptioner 171.688
Per 31 december 2017 55.452.887

Per 1 januari 2018 55.452.887
Aktiesplit 2:1 (där varje aktie delades upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie) 55.452.887
Inlösen av inlösenaktier -55.452.887
Nyemission av aktier – lösen av teckningsoptioner 346.700
Nyemission av aktier – lösen av teckningsoptioner 40.000
Per 31 december 2018 55.839.587

Totalt antal stamaktier vid 2018 års utgång är 55.839.587 (55.452.887) aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie.  
Alla emitterade aktier är fullt betalda.

UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER
Vid räkenskapsårets utgång fanns följande utestående teckningsoptioner där varje utestående teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget:

 Utestående antal
EMISSIONSTIDPUNKT FÖRFALLOTIDPUNKT LÖSENPRIS 2018-12-31 2017-12-31
Maj 2015 Maj 2018 42,80 kr/st - 355.000
November 2015 November 2018 49,20 kr/st - 283.200
Maj 2016 Maj 2019 50,30 kr/st 420.000 420.000
November 2016 November 2019 58,20 kr/st 422.500 422.500
Maj 2017 Maj 2020 60,90 kr/st 640.000 640.000
November 2017 November 2020 59,50 kr/st 330.000 330.000
Maj 2018 Maj 2021 70,00 kr/st 410.000 -
November 2018 November 2021 51,90 kr/st 466.000 -
Summa 2.688.500 2.450.700

Genomsnittligt lösenpris för utestående teckningsoptioner uppgår till 58,48 kr vid 2018 års utgång samt 54,46 kr vid 2017 års utgång.  Genomsnittligt 
lösenpris för optioner utfärdade under 2018 uppgår till 60,37 (60,42) kr. Försäljningen av teckningsoptioner har skett till anställda inom HiQ-koncer-
nen. Försäljningen av optioner har skett till verkligt värde (utöver för de matchningsoptioner som beskrivs nedan), fastställd av externt värderingsinsti-
tut med hjälp av Black-Scholes värderingsmodell. Erhållen likvid vid försäljning av teckningsoptioner till personalen uppgår till 2,7 (2,9) Mkr, vilket har 
redovisats direkt mot eget kapital.
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Aktiekurs
Maj 2015-serien fastställdes till medel värdet av de senaste 
betalkurserna 4 – 7 maj 2015. För november 2015-serien  användes 
medelvärdet av de senaste betalkurserna 2 november – 5 november 
2015. För maj 2016-serien användes medelvärdet av de senaste 
betalkurserna 3 –9 maj 2016. För november 2016-serien användes 
medelvärdet av de senaste betalkurserna 28 oktober – 2 november 
2016. För maj 2017-serien användes medelvärdet av de  senaste 
 betalkurserna 5 – 10 maj 2017. För november 2017- serien  användes 
medelvärdet av de senaste betalkurserna  6  november – 9 november 
2017. Aktiekursen fastställdes för maj 2018-serien till medelvärdet 
av de senaste betalkurserna för perioden 7 –11 maj 2018. För 
november 2018-serien  användes medelvärdet av de senaste betal-
kurserna 5 november – 8 november 2018.  
 

 
 

Lösenpris
Lösenpriset för maj-serien 2015 fastställdes till 100 % av den 
genomsnittliga betalkursen för perioden 23 april – 7 maj 2015. 
För november-serien 2015 användes 100 % av den genomsnittliga 
betalkursen för perioden 23 oktober – 5 november 2015. Lösenpri-
set för maj-serien 2016 fastställdes till 100% av den genomsnittliga 
betalkursen för perioden 26 april – 9 maj 2016. Lösenpriset för 
november-serien 2016 fastställdes till 100% av den genomsnittliga 
betalkursen för perioden 20 oktober – 2  november 2016. Lösenpriset 
för maj-serien 2017 fastställdes till 100% av den genomsnittliga 
betalkursen för perioden 26 april – 10 maj 2017. Lösenpriset för 
november-serien 2017 fastställdes till 100% av den genomsnittliga 
betalkursen för perioden 27 oktober – 9  november 2017. Lösenpriset 
fastställdes för maj-serien 2018 till 100 % av den genomsnittliga 
betalkursen för perioden 26 april – 11 maj 2018. För novemberse-
rien 2018 användes 100 % av den genomsnittliga betalkursen för 
perioden 26 oktober – 8 november 2018. 

Kostnader förknippade med teckningsoptionsprogrammen 
 uppgår till 0,0 (0,1) Mkr, varav 0,0 (0,0) Mkr har kostnadsförts via 
 resultaträkningen och 0,0 (0,1) Mkr mot eget kapital.

Vid värderingen av optioner har följande antaganden använts:

VÄRDE AKTIEKURS LÖSENPRIS RÄNTA VOLATILITET LÖPTID

Maj 2015 2,33 41,20 42,80 0,01 % 24 % 3 år
November 2015 3,82 49,71 49,20 –0,30 % 24 % 3 år
Maj 2016 3,35 49,88 50,30 –0,41 % 24 % 3 år
November 2016 3,99 57,13 58,20 –0,66 % 24 % 3 år
Maj 2017 4,51 61,25 60,90 -0,38 % 23 % 3 år
November 2017 3,72 59,19 59,50 -0,46 % 22 % 3 år
Maj 2018 5,28 70,14 70,00 –0,37 % 23 % 3 år
November 2018 4,07 52,74 51,90 –0,20 % 25 % 3 år

Not 20 fortsättning
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Förändringar i antalet utestående matchningsoptioner och  deras vägda genomsnittliga lösenpris är som följer:

GENOMSNITTLIGT LÖSENPRIS OPTIONER

Per den 1 januari 2017 47,17 277.100
Tilldelade 60,45 265.500
Förverkade 40,19 -14.500
Utnyttjade 39,03 -78.300
Förfallna — —
Per den 31 december 2017 56,69 460.300

GENOMSNITTLIGT LÖSENPRIS OPTIONER

Per den 1 januari 2018 56,69 460.300
Tilldelade 59,85 268.250
Förverkade 58,52 -17.200
Utnyttjade 43,18 -42 500
Förfallna 49,20 -7.000
Per den 31 december 2018 58,89 661.850

TILLDELNINGSTIDPUNKT FÖRFALLODAG LÖSENPRIS ANTAL

Maj 2015 Maj 2018 42,80 40.000
November 2015 November 2018 49,20 9.500
Maj 2016 Maj 2019 50,30 72.800
November 2016 November 2019 58,20 62.000
Maj 2017 Maj 2020 60,90 179.600
November 2017 November 2020 59,50 85.900
Maj 2018 Maj 2021 70,00 117.750
November 2018 November 2021 51,90 150.500

Matchningsoptioner
Inom ramen för det delägarprogram som bolagsstämman 2018 
fattade beslut om, har totalt 268.250 (265.500 för  programmen 
2017) så kallade matchningsoptioner emitterats. Dessa är 
 inkluderade i antalet teckningsoptioner i föregående avsnitt.  
Dessa matchningsoptioner utgörs av teckningsoptioner som 

vederlagsfritt  erhålls av nyckelmedarbetare som deltagit i 
delägar programmet. För att erhålla rätt till dessa matchnings-
optioner skall nyckelmedarbetare fortfarande vara anställda när 
 teckningsperioden för optionen inleds, dvs efter ca 3 års löptid. 
Koncernen har inte någon legal eller informell förpliktelse att 
återköpa eller reglera optionerna kontant.
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KONCERNEN (KKR) RESERVER OMRÄKNINGSRESERV SUMMA

Ingående balans 1 januari 2017 46 4.736 4.782
Omräkningsdifferenser:
– koncernen — 6.833 6.833
Utgående balans 31 december 2017 46 11.569 11.615

Ingående balans 1 januari 2018 46 11.569 11.615
Omräkningsdifferenser:
– koncernen — 15.067 15.067
Utgående balans 31 december 2018 46 26.636 26.682

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
Resultat per aktie beräknas som årets vinst hänförlig till moderföretagets aktieägare dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier 
under året.

KONCERNEN (KKR) 2018 2017
Resultat hänförlig till moderföretagets aktieägare 151.912 165.305
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 55.658 55.103
Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie) 2,73 3,00

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING:

Resultat per aktie efter utspädning beräknas som årets vinst hänförlig till moderföretagets aktieägare dividerat med det genomsnittliga antalet 
utestående aktier under året med beaktande av den potentiella utspädningseffekt som utestående teckningsoptioner kan ge upphov till. Den 
potentiella utspädningseffekten beräknas genom en uträkning av skillnaden mellan utestående antal optioner och av det antal aktier som kunde 
ha köpts till verkligt värde (beräknat som årets genomsnittliga marknadskurs för moderföretagets aktier), för ett belopp motsvarande det monetära 
värdet för lösenpriset för de teckningsoptioner som är utestående.

KONCERNEN (KKR) 2018 2017
Resultat hänförlig till moderföretagets aktieägare 151.912 165.305
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 55.658 55.103
Justering för utestående teckningsoptioner 296 371
Justerat antal utestående aktier 55.954 55.474
Resultat per aktie efter utspädning (kr/aktie) 2,71 2,98

21. Reserver

22. Resultat per aktie
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Utbetald utdelning under 2018 och 2017 uppgår till 0 kkr (0,00 kr 
per aktie) respektive 0 kkr (0,00 kr per aktie). Under våren 2018 
genomförde HiQ en aktiesplit 2:1 (varje ordinarie aktie delades 
upp i en  ordinarie aktie samt en inlösenaktie) kombinerat med 
ett  obligatoriskt inlösenförfarande där 55.452.887 st  inlösenaktier 
löstes in för 3,30 kr per aktie. Därigenom skiftades 182.995 kkr ut 
till HiQs aktieägare. Under våren 2017 genomförde HiQ en  aktiesplit 
2:1 (varje ordinarie aktie delades upp i en ordinarie  aktie samt en 
inlösenaktie) kombinerat med ett obligatoriskt  inlösenförfarande 
där 54.900.359  st inlösenaktier löstes in för 3,10 kr per aktie. 

Därigenom skiftades 170.191 kkr ut till HiQs aktieägare. 

För 2018 föreslår styrelsen att  ingen utdelning lämnas men att en 
aktiesplit 2:1 (varje ordinarie aktie delas upp i en ordinarie aktie 
samt en inlösenaktie) kombinerat med ett obligatoriskt inlösenför-
farande där varje inlösenaktie löses in för 3,35 kr per aktie, totalt 
187,1 Mkr. Årsstämma den 26 mars 2019 skall fatta beslut om 
detta. Denna finansiella rapport reflekterar inte den föreslagna 
utskiftningen.

23. Utdelning

KONCERNEN

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER (KKR) 2018 2017
Sociala avgifter och källskatter 38.098 37.064
Mervärdesskatt 41.556 41.582
Andra skulder 20.186 33.702
Summa 99.840 112.348

MODERBOLAGET

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER (KKR) 2018 2017
Sociala avgifter och källskatter 856 1.024
Andra skulder 104 1.701
Summa 960 2.725

25. Övriga skulder

Koncernen Moderbolaget
(KKR) 2018 2017 2018 2017
Långfristiga
Leasing (not 27) 26.130 25.169 0 0
Banklån 118 153 0 0
Summa 26.248 25.322 0 0

Kortfristiga
Leasing 6.137 6.304 0 0
Summa 6.137 6.304 0 0

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

24. Räntebärande skulder
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Koncernen Moderbolaget
(KKR) 2018 2017 2018 2017
Semesterlöner, inklusive sociala avgifter 103.353 100.392 1.144 1.015
Upplupen löneskatt 19.515 19.264 383 623
Upplupna löner, inklusive sociala avgifter 21.380 21.819 6.312 6.877
Övriga periodiseringsposter 12.980 17.292 1.974 2.551
Summa 157.228 158.767 9.813 11.066

26. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
OPERATIONELL LEASING (KKR) 2018 2017 2018 2017
Förfaller till betalning inom 1 år 32.492 32.401 8.714 13.080
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 130.782 100.273 57.742 48.122
Förfaller till betalning senare än 5 år 6.083 19.467 6.083 19.467

27. Leasing

28. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser/
ansvarsförbindelser samt åtaganden

HiQ International AB har ingått ansvarsförbindelse avseende fullgö-
rande av dotterföretags leasingkontrakt. Dessa borgens förbindelser 
uppgår till ett belopp om 30.553 (31.083) kkr. I övrigt finns inga (inga)
ställda säkerheter samt ansvarsförbindelser om  SEK 0 (0) kkr.

I övrigt finns inga eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser eller 
andra åtaganden identifierade som inte redovisas i de finansiella 
rapporterna.

Koncernens operationella leasingavtal utgörs främst av hyra av 
verksamhetslokaler. De verksamhetslokaler som koncernen inne-
har hyrs på marknadsmässiga villkor där hyresnivån helt eller delvis 
är kopplad till kostnadsindexutvecklingen. Hyreskontrakten löper på 
3–7 år. Moderbolagets operationella leasing utgörs främst av hyra 

av verksamhetslokaler och billeasing. De verksamhets lokaler som 
bolaget innehar hyrs på marknadsmässiga villkor helt eller delvis 
kopplade till kostnadsindexutveckling. Summa erlagda leasingavgif-
ter i koncernern uppgår till 41.308  (32.310) kkr samt i moderbolaget 
15.378 (11.912) kkr.

FINANSIELL LEASING (KKR) – KONCERNEN 2018 2017
Förfaller till betalning inom 1 år 6.137 6.304
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 26.130 25.169

Koncernens finansiella leasing utgörs av tjänstebilar. Leasingav-
talen löper på 3 år med ett restvärde på 50 % efter tre år. Objekten 
skrivs därför av med en avskrivningstakt på 17 % per år. Lea-
singavtalen kan sägas upp utan extra avgifter och bilen löses då 

till restvärdet. Leasingavtalen fastställs enligt marknadsmässiga 
villkor. Leasingskulden är effektivt säkerställd eftersom rättigheten 
till den leasade tillgången återgår till leasegivaren i händelse av 
utebliven betalning.
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29. Ledande befattningshavares förmåner

Lön och ersättning för verkställande direktören har under 2018 
uppgått till 7.000 (7.278) kkr, varav rörlig del till 4.246 (4.708) kkr. 
Avgiftsbestämd pensionspremie har utgått med högsta skattemäs-
sigt avdragsgilla belopp, 442 (444) kkr. Sociala avgifter har erlagts 
med 2.239 (2.430) kkr samt särskild löneskatt med 107 (108) kkr. 
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Under 2017 
förvärvade VD 12.000 teckningsoptioner till ett verkligt värde av 54 
kkr och därtill erhållit 12.000 matchnings optioner till ett värde om 
54 kkr, villkorade av anställning i maj 2020. 

Verkställande direktörens anställning löper med en ömsesidig 
uppsägningstid på sex månader under vilken tid lön och övriga 
förmåner utgår på oförändrad nivå. Vid uppsägning från VDs sida 
utgår lön och övriga förmåner under fyra månader efter anställ-
ningens upphörande. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller 
VD ett avgångsvederlag motsvarande 10 månadslöner. För det fall 
bolaget förvärvas genom ett utköp från börsen, får en ny huvud-
ägare, eller väsentligen förändrar sin affärsidé eller inriktning på 
verksamheten har VD rätt att säga upp sig och få ersättning som 
om uppsägning skett från bolagets sida. Styrelsen som helhet, 
förutom VD, fungerar som Ersättningskommitté och handlägger 
frågor som rör VDs anställnings- och pensionsvillkor. 

Ersättning till styrelseledamöter har utgått med 2.030 (1.898) kkr, 
varav styrelsens ordförande erhållit ett arvode om 655 (625) kkr. 
Årsstämma i mars 2018 beslutade om att arvodet för styrelsens 
ordförande skall uppgå till 655 kkr samt att styrelseledamöter 
som ej är anställda i bolaget (Ken Gerhardsen, Susanne Ehnbåge, 
Raimo Lind, Ulrika Hagdahl samt Erik Hallberg) skall erhålla ett 
arvode om 255 kkr per person. Därtill utgår ett arvode om 100 kkr 
till ordförande i revisionsutskottet. Johanna Fagrell Köhler lämnade 
HiQs styrelse i januari 2018 och styrelsearvodet avser därför den 
tid hon varit styrelseledamot. Detta i enlighet med årsstämmans 
beslut. Övriga 10 (10) ledande befattningshavare har under 2018 
erhållit lön och ersättning uppgående till totalt 17.997 (18.571) 
kkr, varav rörlig del uppgår till 1.995 (3.390) kkr. Den rörliga delen 
är beroende av mål uppfyllelse avseende såväl kvantitativa som 
kvalitativa mål. Sociala avgifter har uppgått till 5.977 (6.121) kkr 
samt särskild löneskatt med 730 (695) kkr. Pensionspremier har 
utgått med 3.009 (2.866) kkr. Under 2018 förvärvade övriga ledande 
befattningshavare 65.000 teckningsoptioner till ett verkligt värde 
av 337 kkr och därtill erhållit 65.000 matchnings optioner till 
ett värde om 337 kkr, villkorade av anställning i maj respektive 

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER ÅRET (KKR) 2017

ARVODE/ 
 GRUNDLÖN

RÖRLIG 
 ERSÄTTNING

ÖVRIGA 
 FÖRMÅNER

PENSIONS-
KOSTNAD

ÖVRIGA  
ARVODEN

AKTIE- 
RELATERADE 

PROGRAM SUMMA

STYRELSEN:
Gunnel Duveblad, 
 styrelseordförande 625 — — — — — 625
Johanna Fagrell Köhler* 193 — — — — — 193
Ken Gerhardsen 245 — — — — — 245
Erik Hallberg 245 — — — — — 245
Ulrika Hagdahl 245 — — — — — 245
Raimo Lind 345 — — — — — 345
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
VD 2.570 4.708 454 444 — 25 8.201
Andra ledande befattnings havare 
(10 st)

15.181 3.390 1.643 2.866 — 556 23.635

Summa 19.649 8.098 2.097 3.310 — 581 33.735

* Johanna Fagrell Köhler lämnade styrelsen för HIQ International den 2 januari 2018 och arvodet avser därför del av år

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER ÅRET (KKR) 2018

ARVODE/ 
 GRUNDLÖN

RÖRLIG 
 ERSÄTTNING

ÖVRIGA 
 FÖRMÅNER

PENSIONS-
KOSTNAD

ÖVRIGA  
ARVODEN

AKTIE- 
RELATERADE 

PROGRAM SUMMA

STYRELSEN
Gunnel Duveblad,  
styrelseordförande

655 — — — — 655

Susanne Ehnbåge 255 — — — — — 255
Ken Gerhardsen 255 — — — — — 255
Erik Hallberg 255 — — — — — 255
Ulrika Hagdahl 255 — — — — — 255
Raimo Lind 355 — — — — — 355
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
VD 2.754 4.246 126 442 — — 7.568
Andra ledande befattningshavare 
(10 st) 16.002 1.995 1.664 3.009 — 22 22.693
Summa 20.786 6.241 1.790 3.451 — 22 32.291

november 2021. Under 2017 förvärvade övriga ledande befatt-
ningshavare 18.000 teckningsoptioner till ett verkligt värde av 81 
kkr och har därtill erhållit rätten till 18.000 matchningsoptioner 
till ett värde om 81 kkr, villkorade av anställning i maj respektive 
november 2020. Övriga ledande befattnings havare har en ömse-
sidig uppsägningstid om 3–6 månader samt i de flesta fall rätt 
till avgångsvederlag motsvarande 3–6 månader vid uppsägning 

från bolagets sida. Pensionsåldern för samtliga övriga ledande 
befattningshavare är 65 år. Frågor avseende löner och ersätt-
ningar till övriga ledande befattningshavare har beslutats av den 
verkställande direktören för HiQ International, i vissa fall efter 
samråd med styrelsens ordförande. Ovanstående information 
avser både moderbolaget och koncernen.
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SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG:

NAMN ORG NR SÄTE LAND AKTIER KAPITALANDEL
BOKFÖRT VÄRDE 

(KKR)

Great Apes OY 2230363-5 Helsinki Finland 300 - (100%) 0 (20.387)
HiQ København A/S 20851147 Kastrup Danmark 500 100% (100%) 3.495 (3.495)
HiQ Finland OY 0648086-9 Espoo Finland 600 100% (100%) 294.308 (273.921)
OOO MobilEyes INN 7707281246 Moskva Ryssland 69.042 100% (100%) 2.545 (2.545)
HiQ Accelerated Concept  Evaluation AB 556640-3415 Linköping Sverige 523.600 100% (100%) 26.849 (26.849)
HiQ Computer and Audio- Technical 
Systems AB 556194-0403 Stockholm Sverige 10.000 100% (100%) 1.200 (1.200)
HiQ Göteborg AB 556244-6384 Göteborg Sverige 1.020 100% (100%) 44.798 (44.798)
HiQ Karlskrona AB 556534-5336 Karlskrona Sverige 1.000 100% (100%) 600 (600)
HiQ Linköping AB 556738-3400 Linköping Sverige 1.000 100% (100%) 1.100 (1.100)
HiQ MobilEyes AB 556563-2345 Stockholm Sverige 1.000.000 100% (100%) 9.767 (9.767)
HiQ Mälardalen AB 556443-8736 Lidingö Sverige 1.000 100% (100%) 215 (215)
Presis i Sverige AB 556706-8084 Lund Sverige 100.000 100% (100%) 5.031 (9.785)
HiQ Skåne AB 556628-0136 Lund Sverige 1.000 100% (100%) 4.854 (100)
HiQ Stockholm AB 556506-5819 Stockholm Sverige 1.000 100% (100%) 41,532 (41.532)
Summa 436.294 (436.294)

30. Koncernföretag

MODERBOLAGET (KKR) 2018 2017
Anskaffningsvärden
Vid årets början 621.317 589.797
Förvärv Great Apes - -265
Förvärv Presis i Sverige - 9.785
Lämnade koncernbidrag 17.500 20.000
Lämnade aktieägartillskott - 2.000
Vid årets slut 638.817 621.317

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -185.023 - 163.023
Årets nedskrivningar -17.500 -22.000
Vid årets slut -202.523 -185.023

Utgående bokfört värde på aktier i dotterbolag 436.294 436.294

Koncernens samtliga dotterbolag bedriver konsultverksamhet.
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31. Rörelseförvärv

 
VERKLIGT VÄRDE 

Likvida medel 1.285
Omsättningstillgångar, utöver likvida medel 3.562
Maskiner och inventarier 20
Immateriella tillgångar: kundkontrakt 1.567
Rörelseskulder -2.459
Uppskjutna skatteskulder - 344
Förvärvade identifierbara nettotillgångar 3.631
Goodwill 6.154
Förvärvade nettotillgångar 9.785

I april 2018 förvärvar HiQ företaget Indentives konsultrörelse genom 
en rörelseöverlåtelse. Tillträdesdag var 2 maj 2018. Initial köpeskil-
ling uppgår till 0,0 Mkr. Baserat på utfall av uppställda finansiella 
mål uppskattas en tilläggsköpeskilling på ca 0,5 Mkr utfalla inom 

12 månader. Därtill har HiQ övertagit rörelseskulder om ca 0,5 Mkr. 
Förvärvet medför därmed en goodwill på 1,0 Mkr. Den goodwill som 
uppstår i samband med förvärvet är hänförlig till verksamhetens 
marknadsposition. 

Verkligt värde på de 128.114 aktier som emitterats som en del av 
köpeskillingen baseras på den noterade aktiekursen den 

16 mars 2017 om 66,00 kr per aktie. De tillgångar och skulder som 
redovisas till följd av förvärvet är följande: 

KÖPESKILLING

Aktier som emitterats 8.455
Likvida medel 1.330
Summa köpeskilling 9.785

Den goodwill som uppstår i samband med förvärvet är främst 
hänförlig till bolagets intjäningsförmåga och starka marknadspo-
sition. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt 
avdragsgill. Förvärvskostnader uppgående till 56 kkr har kostnads-
förts i koncernen som övriga externa kostnader. Ingen tilläggskö-
peskilling kan utgå.

Tilläggsköpeskilling Great Apes
Under 2016 förvärvades bolaget Great Apes. Under 2017 har till-
läggsköpeskilling avseende 2016 reglerats med 400.000 EUR genom 
kvittningsemission av 59.140 aktier i HiQ. För räkenskapsåret 2017 
erlades en tilläggsköpeskilling uppgående till 166.956 EUR. Efter 
regleringen av denna tilläggsköpeskilling är förvärvet av Great Apes 
slutreglerat.

Den 16 mars 2017 förvärvade moderföretaget 100% av aktiekapita-
let i Presis i Sverige AB, en digital  utvecklingsbyrå i  Lund. Förvärvet 
stärker Koncernens marknadsposition i Öresund samt tillför ny 

kompetens och nya kunder. Uppgift om köpe skilling, förvärvade 
nettotillgångar och goodwill framgår nedan: 
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 Koncernen Moderbolaget

BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING 2018 2017 2018 2017
Erhållen ränta 194 180 27 25
Erlagd ränta -514 -356 0 -243
Summa - 320 -176 27 - 218

 Koncernen Moderbolaget
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR 
I KASSAFLÖDET 2018 2017 2018 2017
Anteciperad utdelning från dotterbolag — — — —
Avskrivningar av tillgångar 15.227 12.894 24 69
Tilläggsköpeskilling — — — —
Nedskrivning av aktier i dotterbolag — — 17.500 22.000
Summa 15.227 12.894 17.524 22.069

 Koncernen Moderbolaget
INVESTERINGAR OCH TRANSAKTIONER SOM 
INTE MEDFÖR BETALNING 2018 2017 2018 2017
Förvärv av tillgång genom finansiell leasing 6.930 6.536 0 0
Apportemission förvärv 0 12.283 0 12.283

LIKVIDA MEDEL (KKR) 2018 2017 2018 2017
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 183.496 205.124 99.760 127.106
Summa likvida medel 183.496 205.124 99.760 127.106

Moderbolaget (och därmed Koncernen) har en outnyttjad checkräkningskredit om 50 Mkr.

32. Kassaflöde från rörelsen
AVSTÄMNING AV NETTOSKULD PER 1 JAN 2018 KASSAFLÖDEN

FÖRÄNDRINGAR 
LEASINGAVTAL

OMRÄKNINGS- 
DIFFERENSER PER 31 DEC 2018

Låneskulder 153 -51 - 16 118
Finansiell leasing 31.473 -6.262 7.056 - 32.267
Totala skulder från finansierings- 
verksamheten 31.626 -6.313 7.056 16 32.385

Likvida medel 205.124 -23.942 - 2.314 183.496

Nettoskuld (-) / Nettokassa (+) 173.498 -17.629 -7.056 2.298 151.111

AVSTÄMNING AV NETTOSKULD PER 1 JAN 2017 KASSAFLÖDEN
FÖRÄNDRINGAR 

LEASINGAVTAL
OMRÄKNINGS- 
DIFFERENSER PER 31 DEC 2017

Låneskulder 151 - - 2 153
Finansiell leasing 31.248 -6.377 6.602 - 31.473
Totala skulder från finansierings- 
verksamheten 31.399 -6.377 6.602 2 31.626

Likvida medel 204.262 -1.194 - 2.058 205.124

Nettoskuld (-) / Nettokassa (+) 172.861 5.183 -6.602 2.056 173.498
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33. Transaktioner med närstående NÄRSTÅENDERELATIONER
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag (se not 30).

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN, MODERBOLAGET (KKR) 2018 2017
Nettoomsättning till dotterbolag 44.648 42.139
Inköp från dotterbolag 50.791 30.039
Ränteintäkter från dotterbolag 27 24
Räntekostnader till dotterbolag 0 19

RESULTAT FRÅN ANDELAR I DOTTERBOLAG, MODERBOLAGET (KKR) 2018 2017
Utdelning på aktier i dotterbolag 1.990 92.376
Erhållna koncernbidrag 112.500 129.500
Nedskrivning aktier i dotterbolag -17.500 -22.000
Summa 96.990 199.876

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållan-
den. Koncernen gör för redovisningsändamål uppskattningar och 
antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsän-
damål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och anta-
ganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår diskuteras nedan:

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

34. Väsentliga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Ersättning till styrelseledamöter har enligt beslut av bolags-
stämman utgått med 2.030 (1.898) kkr. Därutöver har 35 (34) kkr 
 utbetalats som kostnadsersättning i samband med resor till sty-
relsemöten. Inga lån har utgivits till styrelseledamöter eller andra 
ledande  befattningshavare. För en närmare beskrivning av ledande 
befattningshavares förmåner hänvisas till not 29.

Transaktioner med intresseföretag
Till intressebolag har erlagts hyra om 697 (668) kkr.

Alla närståendetransaktioner har skett till marknadsmässiga 
värden.
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Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk, ränterisk, prisrisk), kre-
ditrisk och likviditetsrisk. Koncernens policy för att hantera dessa 
risker är att eftersträva att minimera potentiella ogynnsamma 
risker på Koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen sköts 
såväl centralt som decentraliserat i de rörelsedrivande dotterbola-
gen enligt de policys och riktlinjer som finns.

A. MARKNADSRISK
Valutakursrisk
HiQ bedriver verksamhet främst i Sverige, Finland, Danmark 
och Ryssland. Valutarisken uppstår genom framtida affärstrans-
aktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvest-
eringar i utlandsverksamheter. Den verksamhet som bedrivs 
är i huvudsak lokal, dvs intäkter och kostnader uppkommer 
i samma valuta, vilket minskar Koncernens exponering mot 
valutarisker. I vissa fall sker försäljning i en annan valuta än den 
vi har  kostnader i för att producera tjänsten. I de fall intäkter 
och  kostnader uppstår i olika valutaslag uppkommer en ökad 
valutarisk. HiQs begränsade valutaexponering gör att vi idag 
inte aktivt arbetar med någon form av valutasäkringar. Kraft-
iga valutakurssvängningar kan påverka oss men vi bedömer 
den risken som liten. Koncernens inbetalningar fördelar sig 
på följande valutor; SEK 78%, Euro 20% och övriga valutor 2%. 
Koncernens utbetalningar fördelar sig på följande valutor; SEK 
80%, Euro 18% och övriga valutor 2%. För det fall den svenska 
kronan förstärkts/försvagats med 10% i förhållande till Euron 
(med alla andra  variabler konstanta) skulle Koncernens resultat 
för räkenskapsåret 2018 varit ca 6 (5)Mkr lägre/högre. Eget ka-
pital skulle ha varit ca 32 (29) Mkr högre/lägre främst till följd av 
valutakursdifferenser vid omräkning av goodwill. Koncernen har 
ett antal innehav i  utlandsverksamheter vilkas nettotillgångar 
exponeras för valuta risker. Valutaexponering som uppstår från 
nettotillgångarna i Koncernens utlandsverksamheter hanteras 
inte genom någon form av valutasäkring. Sammantaget  bedöms 
HiQs valutaexponering vara mycket begränsad.

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Eftersom Koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande 
tillgångar, utöver banktillgodohavanden, är Koncernens in- 
täkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt 

35. Finansiell riskhantering väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. Den 
ränterisk företaget har är genom den upplåning som sker. Såväl de 
finansiella leasingåtaganden som den checkräkningskredit som 
Koncernen har är till löpande ränta. Därav uppstår ingen rän-
terisk avseende verkliga värden. En ökning med den genomsnit-
tliga låneräntan på finansiella leasingåtaganden med 1%-enhet 
skulle påverka koncernens resultat negativt med  
0,3 Mkr. Från tid till annan kan delar av Koncernens överskotts- 
likviditet placeras i kortfristiga  finansiella instrument med låg 
risk. Ränterisken bedöms som låg med tanke på den korta löp-
tiden. Vid utgången av 2018 fanns inga (inga) kortfristiga 
placeringar i Koncernen.

B. KREDITRISK
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, övriga placeringar 
hos banker och finansiella institut samt kreditexponeringar 
gentemot Koncernens kunder, inklusive utestående fordringar 
och  avtalade transaktioner. De flesta av HiQs uppdrag faktureras 
enligt  löpande räkning, dvs nedlagd tid faktureras månadsvis. Av 
koncernens omsättning utgör cirka 99% löpande räknings- 
uppdrag och 1% fastprisåtaganden, dvs projekt som faktureras 
enligt en fast tidsplan. Fakturering för löpande räkningsprojekt 
sker  månadsvis eller vid projektets slut. Normala betalnings-
villkor är 30 dagar netto. Kortare och längre betalningsvillkor 
 förekommer.  Varje vecka följs kundfordringar upp så att 

betalningar sker enligt  betalningsvillkor. Sena betalningar 
räntefaktureras och ute bliven betalning skickas till inkasso. De 
flesta av HiQs kunder är stora och solida kunder. De tio största 
kunderna står för cirka 34% av omsättningen och bland dessa 
finns Ericsson, Volvo Group och Skatteverket. Kreditupplysning 
tas på nya kunder. Den maximala kreditrisken uppgår till det 
redovisade värdet för de redovisade tillgångarna. Historiskt 
sett har HiQ haft få konstaterade kundförluster. För ytterligare 
 information avseende kundfordringar, se not 17. 

C. LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk hanteras genom att Koncernen innehar till-
räckligt med likvida medel och korfristiga placeringar med en 
likvid marknad samt tillgänglig finansiering genom avtalade 
kredit faciliteter. Ledningen följer också rullande prognoser för 
 Koncernens likviditet, som består av likvida medel och outny-
ttjade lånelöften (checkräkningskredit), på basis av förväntade 
kassa flöden. HiQs likviditet är mycket god. Kassaflödet före 
 investeringar för 2018 uppgår till 167,4 (164,1) Mkr och per den 
sista december uppgick likvida medel till 183,5 (205,1) Mkr.

Nedanstående tabell analyserar förfallotidpunkten för koncer- 
nens finansiella skulder, uppdelade på den tid som på balans-
dagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De 
 belopp som framgår är avtalsenliga, odiskonterade kassaflöden.

PER DEN 31 DECEMBER 2018 MINDRE ÄN 3 MÅNADER MELLAN 3 MÅN OCH 1ÅR MER ÄN 1 ÅR

Upplåning (exkl skulder avseende finansiell leasing) — — 118
Finansiell leasing 1.534 4.603 26.130
Leverantörsskulder 77.014 — —
Övriga skulder 20.340 — —

PER DEN 31 DECEMBER 2017 MINDRE ÄN 3 MÅNADER MELLAN 3 MÅN OCH 1ÅR MER ÄN 1 ÅR

Upplåning (exkl skulder avseende finansiell leasing) — — 153 
Finansiell leasing 1.576 4.728 25.169
Leverantörsskulder 74.251 — —
Övriga skulder 32.001 — —
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Koncernens hantering av kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga 
 Koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den 
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta 
för andra intressenter och att upprätthålla en kapitalstruk-
tur som mot denna bakgrund håller kostnaden för kapitalet 
nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan 
Koncernen  förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja 
tillgångar för att minska skulderna. För ett konsultföretag som 
HiQ är den tillgångsbaserade säkerhetsbasen för upplåning 
 begränsad.  Koncernens strategi under 2018, som var oförändrad 
med 2017, var att upprätthålla en positiv nettokassa. Per den 31 
 december 2018 uppgick den finansiella nettokassan till 151,1 
Mkr (173,5 Mkr per 31 december 2017).

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 
 rapportperiodens slut.

36. Händelser efter rapportperiodens slut

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kkr):

Överkursfond 241.331
Balanserat resultat 91.198
Årets resultat 67.019

Totalt 399.548

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att 399.548 kkr överföres i ny räkning.

37. Förslag till disposition avseende bolagets vinst

Not 35 fortsättning

Dessutom föreslås en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obli-
gatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie 
delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Inlösenaktien föreslås lösas in för 3,35 kr per aktie, vilket 
motsvarar en överföring om ca 187,1 Mkr till bolagets aktieägare, 
baserat på antalet utestående aktier.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
 redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och  
ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
Års redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisnings-
sed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och 

 resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moder bolaget 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
 moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt  beskriver 
 väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Stockholm den 4 mars 2019 
 
 

Gunnel Duveblad Susanne Ehnbåge Ken Gerhardsen Ulrika Hagdahl
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Erik Hallberg Raimo Lind Lars Stugemo
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och  Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 4 mars 2019.

KPMG AB

Marine Gesien 
Auktoriserad revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för HiQ International AB (publ) för år 2018 med undantag för 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 62-65 och hållbarhetsrappor-
ten på sidorna 60-62. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 58-108 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 62-65 
och hållbarhetsrapporten på sidorna 60-62. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalre-
sultat och balansräkningen för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande 
rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i 
enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsför-
ordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess 
kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 
2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberät-
telse daterad den 23 februari 2018 med omodifierade uttalanden i 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Till bolagsstämman i HiQ International AB (publ),  
org.nr 556529-3205
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SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDEN
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla 
för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen 
för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata 
uttalanden om dessa områden.

Värdering av immateriella anläggningstillgångar och moderbolagets andelar i koncernföretag
Se not 12 och 30 och redovisningsprinciper på sidorna 78 och 81 i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade 
upplysningar och beskrivning av området.

BESKRIVNING AV OMRÅDE HUR OMRÅDET HAR BETRAKTATS I REVISIONEN

Det redovisade värdet för förvärvade immateriella anläggnings- 
tillgångar i form av goodwill och kundrelationer uppgår per 
den 31 december 2018 till 388 MSEK. Goodwill uppgick till  
386 MSEK.

Kundrelationer skrivs av på 5 år. Goodwill ska årligen bli föremål 
för minst en så kallad nedskrivningsprövning, vilken innehåller 
både komplexitet och betydande inslag av bedömningar. 

Nedskrivningsprövningen ska enligt IFRS genomföras enligt en 
viss teknik där företagsledningen måste göra framtidsbedöm-
ningar om både interna och externa förutsättningar och planer. 
Exempel på sådana bedömningar är framtida kassaflöden och 
vilken diskonteringsränta som bör användas för att beakta att 
framtida bedömda inbetalningar är förenade med risk.

Moderbolaget redovisar per den 31 december 2018 andelar 
i koncernföretag om ca 436 MSEK. Om värdet på andelarna 
överstiger eget kapital i respektive koncernföretag görs samma 
typ av prövning, med samma teknik och ingångsvärden, som 
sker med avseende på goodwill i koncernen.

Vi har inspekterat bolagets nedskrivningsprövningar för att 
bedöma huruvida de är genomförda i enlighet med den teknik 
som föreskrivs. Vidare har vi bedömt rimligheten i framtida 
kassaflöden samt den antagna diskonteringsräntan genom 
att ta del av och utvärdera ledningens skriftliga dokumenta-
tion och planer. Vi har även intervjuat ledningen samt utvärde-
rat tidigare års bedömningar i förhållande till faktiska utfall.

Vi har involverat våra egna värderingsspecialister i revisions-
teamet för att på så sätt säkerställa erfarenhet och kompe-
tens inom området, främst vad gäller använd metodik och 
diskonteringsräntor. En viktig del i vårt arbete har även varit 
att utvärdera hur förändringar i antaganden kan påverka vär-
deringen genom att vi har tagit del av och bedömt koncernens 
känslighetsanalyser.

Vi har också kontrollerat upplysningarna i årsredovisningen 
och bedömt om de överensstämmer med de antaganden 
som koncernledningen har tillämpat i sin värdering och 
att de i allt väsentligt motsvarar de upplysningar som ska 
lämnas enligt IFRS.
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Annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-57 
samt sidan 113. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och 
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alterna-
tiv till att göra något av detta.

 

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan-
siella rapportering. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla 
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt 
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör 
de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver 
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra 
författningar förhindrar upplysning om frågan.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för HiQ International AB (publ) för 
år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 62-65 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningsla-
gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i 
överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
på sidorna 60-62 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till HiQ International 
AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 21 mars 2018. KPMG AB 
eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor 
sedan 2018.

Stockholm den 4 mars 2019 

KPMG AB  

Marine Gesien 
Auktoriserad revisor 
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BRUTTOMARGINAL
Periodens rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till perio-
dens nettoomsättning (211 773 / 1 852 700 = 11,4%)

RÖRELSEMARGINAL
Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens netto-omsätt-
ning (196 546 / 1 852 700 = 10,6%)

VINSTMARGINAL
Periodens vinst före skatt i förhållande till periodens netto-omsätt-
ning (197 426 / 1 852 700 = 10,7%)

FINANSNETTO
Finansiella intäkter med avdrag för finansiella kostnader  
(1.853 -973 = 880)

RÄNTEBÄRANDE NETTOKASSA
Likvida medel med avdrag för räntebärande skulder  
(vid periodens utgång) (183 496 - 26 248 - 6 137 = 151 111)

SOLIDITET
Eget kapital i förhållande till balansomslutning (vid periodens 
utgång) (818 451 / 1 185 755 = 69,0%)

SYSSELSATT KAPITAL
Eget kapital med tillägg av räntebärande skulder 
(vid periodens utgång) (818 451 + 26 248 + 6 137 = 850 836)

OPERATIVT KAPITAL
Sysselsatt kapital med avdrag av likvida medel  
(850 836 - 183 496 = 667 340)

AVKASTNING PÅ OPERATIVT KAPITAL
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt operativt kapital  
(196 546 / ((642 658 + 667 340)/2) = 30,0%)

OMSÄTTNING / MEDARBETARE
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal medarbetare 
(1 852 700 / 1 478 = 1 254)

FÖRÄDLINGSVÄRDE/MEDARBETARE
Rörelseresultat med återlagda löne- och lönebikostnader  
i förhållande till genomsnittligt antal medarbetare  
((196 546 + 1 186 789) / 1 478= 936)

RÖRELSERESULTAT / MEDARBETARE
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt antal medarbetare 
(196 546 / 1 478 = 133)

EK / AKTIE
Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier  
(vid periodens utgång) (818 451 / 55 840 = 14,66)

DIREKTAVKASTNING
Periodens utdelning (alternativt föreslagen) dividerat med aktiekurs 
vid årets utgång (3,35 / 47,31 = 7,1%)

JUSTERAT EGET KAPITAL (I MODERBOLAGET)
Eget kapital med tillägg av eget kapitalandel av obeskattade 
reserver (446 552 + 0 = 446 552)

HiQ använder sig av ett antal alternativa nyckeltal 
för att förmedla en rättvisande bild av HiQs resultat 
och finansiella ställning. Nedan följer definitioner av 
använda alternativa nyckeltal. Inom parentes återges 
en härledning av nyckeltalet för 2018
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