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JANUARI – MARS 2019
• Omsättningen uppgår till 488,3 (474,4) Mkr, en ökning med 3 procent
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 55,1 (52,1) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 11,3 (11,0) procent
• Resultat före skatt uppgår till 54,7 (52,7) Mkr
• Resultat efter skatt uppgår till 43,4 (40,5) Mkr
• Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,78 (0,73) kr
• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 61,5 (78,9) Mkr
• Likvida medel uppgår till 232,8 (282,9) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
• Lähitaksi väljer HiQ för att förenkla taxiresor i Finland
• Taxi Stockholm i partnerskap med HiQ för att utveckla sitt digitala transportekosystem
• AWA fördjupar partnerskapet med HiQ och väljer HiQs integrationsplattform Frends
• HiQ effektiviserar sjukvården med hjälp av AI i projekt åt SKL
• Procurator väljer HiQ och Frends för systemintegration
• HiQ blir digital partner till Svensk bilsport
• Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,35 kr per aktie, totalt ca 187 Mkr
• Ann Hellenius väljs in som ny ledamot i HiQs styrelse
• HiQ flyttar till nytt huvudkontor

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• HiQ hjälper Sixt lansera ny abonnemangstjänst för företag för långtidshyra av bil
• Helena Forsmark ny vd för HiQ Stockholm från och med 5 april

HiQ DELÅRSRAPPORT  
JANUARI – MARS 2019

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.

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30 CET
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Omsättningen första kvartalet ökar med 3 procent och uppgår 
till 488,3 Mkr. Rörelseresultatet för samma period är 55,1 Mkr. 
Vår finansiella ställning är god med ett kassaflöde som under 
perioden uppgår till 61,5 Mkr och en kassa med 232,8 Mkr i likvida 
medel. När vi går in i andra kvartalet är vi 1 601 medarbetare på 
HiQ. Årsstämman beslutar om en utdelning på 3,35 kr per aktie, 
totalt cirka 187 Mkr.

Sammantaget gör vi ett klart godkänt resultat. Vi ökar vinsten och vi 
växer. I Finland gör vi ett mycket starkt kvartal. I Sverige når vi inte 
upp till vår fulla potential. I Göteborg gör vi ett bra resultat i kvartalet, 
där ser vi tydligt att de åtgärder vi vidtog under förra året har gett 
effekt. Och när vi den 12 april 2019 stolt firar 20 år som börsnoterat 
bolag har vi gjort vårt 65:e lönsamma kvartal i rad. Sedan noteringen 
av HiQ har vi levererat vinst hela 80 av 81 kvartal. 

Efterfrågan på våra tjänster är god och vi fortsätter att vinna många 
nya spännande affärer. Vi märker dock en något dämpad efterfrågan 
från vara kunder inom offentlig sektor, förmodligen påverkad av den 
utdragna regeringsprocessen. I perioder av politisk osäkerhet är det 
inte ovanligt att man, framförallt inom offentlig sektor, väntar med 
stora beslut. Det påverkar främst våra verksamheter i Stockholm och 
Norrköping, vilket får till följd att vi under kvartalet avvaktar något med 
nyrekryteringar och underkonsultaffärer.

Teknikutvecklingen pågår med full fart och oförminskad styrka.  
Utvecklingen 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 utveck-
las. Inom alla branscher finns stora möjligheter till att utveckla sin 
affär med hjälp av digital teknik. Mycket av diskussionen omkring 
oss handlar just nu om AI, Machine Learning och utrullningen av 5G. 
Där jobbar vi med flera aktören inom såväl telekomindustrin för att 
bygga infrastrukturen som industrin för att utveckla tillämpningar. 

Allt snabbare uppkoppling möjliggör även utvecklandet av smartare 
städer, resurssnålare och mer effektiva transporter samt bättre infra-
struktur. Då är företag som HiQ en strategisk partner för att utnyttja 
möjligheterna som teknikutvecklingen för med sig. Det ser vi till 
exempel inom telekomindustrin, fordonsindustrin, transportindustrin 
och e-hälsa. 

Under kvartalet ser vi blanda annat hur SKL vänder sig till oss för att 
använda AI till att effektivisera sjukvården. Både finländska Lähitaksi 
och svenska Taxi Stockholm vänder sig till oss för att bygga kritiska 

delar av sin digitala infrastruktur. Likaså patentbolaget AWA samt 
detaljisten Procurator. Och vår arkitektur baserad på integrationsplatt-
formen Frends spelar en viktig roll i flera av de lösningar som rullas ut. 

En annan god nyhet är att vi inleder ett samarbete med Svenska 
Bilsportförbundet för att utveckla nya digitala lösningar och tjänster. 
Ett tydligt bevis på att alla delar av samhället påverkas av teknikut-
vecklingen och behöver digitalisera delar av sin verksamhet för att 
fortsätta konkurrera inom sina olika marknader. Inom teknikutveck-
ling är spelreglerna samma oavsett om du verkar inom industrin, 
handeln, underhållning, sport eller kultur. 

Vi byter även vd för vårt bolag i Stockholm. Helena Forsmark, som 
har en lång bakgrund på HiQ, tar över efter Magnus Gudéhn som 
stannar kvar i bolaget för att bland annat utveckla våra större part-
neraffärer. Helena kommer med sin bakgrund inom teknikutveckling 
och R&D samt stora engagemang blir en mycket bra ledare för vårt 
bolag i Stockholm. 

När vi startade HiQ var vi enbart en handfull personer. När vi notera-
des på börsen för 20 år sedan var vi 175 personer. Idag är vi ett kon-
sultbolag med över 1 600 briljanta utvecklare, kreatörer och strateger. 
Teknikutvecklingen fortsätter som sagt med oförminskad styrka och 
hastighet. Överallt omkring oss dras nya företag med i utvecklingen 
av nya smarta system – och jag tror på riktigt att teknikutvecklingen 
är vårt bästa verktyg för att bygga en bättre, roligare och hållbar värld. 
Och precis det är vad alla våra fantastiska medarbetare på HiQ gör 
på jobbet. Tillsammans fortsätter vi att bygga vår kultur grundad i 
resultat, ansvar, enkelhet och glädje. Tillsammans bygger vi bolaget 
vi själva vill jobba på. Och tillsammans bygger vi lösningar som gör 
världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare – och roligare. 

– Lars Stugemo, 
vd och koncernchef HiQ

VD HAR ORDET
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ERBJUDANDE & SATSNINGSOMRÅDEN
På HiQ använder vi teknik, design och kommunikation till att 
förenkla 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 
inkluderar integration och förvaltning av plattformar, såväl 
som kommunikationserbjudande 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 fyra länder och vår 
drivkraft att förenkla för människor genomsyrar alla våra över 
1 600 medarbetare.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
• HiQ står bakom finländska taxibolaget Lähitaksis nya digitala 
tjänst som syftar till att utveckla kundupplevelsen och göra det 
enklare och smidigare att beställa och betala sin taxiresa. 
– Jag är mycket stolt att Lähitaksi väljer HiQ som partner för 
att hjälpa dem med deras digitaliseringsarbete. 
Det känns spännande att vara med och skapa framtidens 
taxitjänster, säger Jukka Rautio, vd på HiQ Finland.

• Taxi Stockholm inleder ett strategiskt partnerskap med HiQ 
för att utveckla sitt digitala transportekosystem. 
– Att vi blir intressanta i dessa sammanhang grundar sig 
i att vi verkar i gränslandet mellan teknik, människa och 
affär och har förmågan att skapa smarta lösningar som 
gör livet enklare för människor, säger Lars Stugemo, vd och 
koncernchef på HiQ.

• HiQ och patentföretaget AWA lanserar en kundportal för 
förnyelser av IP-rättigheter och fördjupar sitt samarbete 
genom ett långsiktigt förvaltningsavtal och implementation av 
HiQs egna integrationsplattform Frends. 

– Jag är väldigt stolt över att AWA väljer att fördjupa 
samarbetet med HiQ och att ytterligare ett företag har 
upptäckt fördelarna med vår integrationsplattform Frends, 
säger Anna Kleine, vd på HiQ i Skåne.

• HiQ får förtroende av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) att driva ett AI-projekt gällande Vården i siffror. 
– Med AI och maskininlärning finns det stora möjligheter att 
kunna förbättra svensk sjukvård. Och då är vi helt rätt partner, 
säger Magnus Gudéhn på HiQ.

• Procurator väljer HiQ  för systemintegration och HiQs 
integrationsplattform Frends som integrationslösning. 
– Frends och samarbetet med HiQs lokala integrationsteam 
är en perfekt lösning för oss, säger Christoffer Ekelund, IT 
Director på Procurator.

• HiQ inleder ett samarbete med Svenska Bilsportförbundet. 
HiQ kommer att stötta Bilsportförbundets arbete med att 
utveckla digitala lösningar, system och tjänster som förbättrar 
och förenklar för alla bilsportutövare i Sverige.
– Att jobba med motorsport passar oss perfekt. Det är en 
tävlingsform där man med hjälp av innovativa lösningar kan 
göra stor skillnad. Vi har haft flera samarbeten genom åren 
och förarna, teamen och sporten har även utvecklat oss som 
bolag, säger Erik Ridman, kommunikationschef på HiQ.

• Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 
3,35 kr per aktie, totalt ca 187 Mkr, genom ett split och 
inlösningsförfarande.

• Ann Hellenius tillträder som ny styrelseledamot i HiQ.

• HiQ International tillsammans med HiQ Stockholm flyttar 
till nya lokaler. Den nya adressen för HiQs huvudkontor blir 
Katarinavägen 15, Stockholm.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• HiQ hjälper Sixt lansera ny abonnemangstjänst för företag 
för långtidshyra av bil.

• Helena Forsmark blir ny vd för HiQ Stockholm från och med 
5 april. Helena kommer addera lång erfarenhet från HiQ och 
konsultbranschen samt engagemang och driv till att fortsätta 
utvecklingen av HiQ Stockholm. 
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MARKNADSSEGMENT
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 med-
arbetare. Samtliga marknadssegment präglas av företags 
och organisationers behov av digitala lösningar som bidrar till 
förenkling, nya erbjudanden och nya värdekedjor.

HiQs omsättning fördelad på marknadssegment de 
senaste 12 månaderna

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 
kompetens 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 
affärs kritiska system, men även innovation och konceptutveck-
ling tillika nya strategier kring marknadsföring och försäljning. 
Och inte minst effektivare processer och smart integration mel-
lan 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 system 
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 och hållbar. 
Exempel på kunder är ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, 

Bombardier, 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 
varandra 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 erfarenhet 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 och 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 
integritetsfrågor. HiQ är idag en partner till en allt större del av 
myndigheter, kommuner och offentliga förvaltningar i Norden. 

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 exempel 
i realtid uppdatera informationen på någons legitimation. 

Genom viktiga ramavtal har vi en stark plattform för att växa 
ytterligare inom segmentet. Exempelvis har vi i dag ett flertal 
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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. 

Under början av året har vi dock märkt en något dämpad 
efterfrågan från våra kunder inom offentlig sektor. Vissa 
projekt har dragit ut på tiden och avgörande beslut har blivit 
försenade. Det påverkar framförallt våra verksamheter i 
Norrköping och Stockholm.

Exempel på kunder inom segmentet 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. 

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 resurseffektiva 
fordon. HiQ har i dag omkring 300 specialister inom produkt-
utveckling 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 och 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 anpassa 
bankerna till 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 tillsammans 
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 
Pohjolagruppen, S-gruppen, SEB, Skandia, Swedbank, 
Trafikförsäkringsföreningen, Varma och Volvofinans Bank. 

Underhållning och medier
Medie- 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 utmaningarna stämmer 
väl med HiQs position i skärningspunkten av teknik, människa 
och affär. Vi kombinerar teknisk expertis med design och 
användarfokus samt slutligen marknadsföring och aktivering. 
Vi jobbar sedan länge med en rad ledande företag på denna 
spännande marknad. 

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 
samband 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. 

Handel
Handeln är en av de brancher där den snabba teknik-
utveckligen totalt har förändrat villkoren. 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 
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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 
kampanjaktiviteter är värdefull när det ställs nya krav på enklare 
köpprocesser för att öka konverteringsgraden. 

Exempel på kunder är ICA, Jula, Kesko, Stockmann och Vianor.

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 högteknologiska 
lösningar som bidrar till en säkrare omvärld. Ett exempel är 
att vi fortsätter utveckla mjukvara för träningssimulatorer åt 
stridspiloter, ett uppdrag som HiQ har haft i över 20 år. 

Exempel på kunder är Försvarets Materielverk, 
Försvarsmakten, Kustbevakningen och SAAB.

UTVECKLINGEN I KONCERNEN 

Finland
I Finland verkar vi idag framgångsrikt i många marknads-
segment. Vi gör ett flertal nya och stora affärer och levererar 
ett kvartal med mycket starkt resultat. Vår produktionsenhet 
med fokus på Frends i Polen utvecklas väl.

Sverige
I Sverige är vi väl representerade i samtliga marknads segment 
och fortsätter vinna nya affärer inom såväl HiTech, R&D, som 
IT och Kommunikation. Under första kvartalet gör vi ett stabilt 
resultat, men vi når under kvartalet generellt inte upp till våra 
högt uppställda mål på effektivitet. 

I Stockholm är vi väl representerade i samtliga marknads-  
segment och fortsätter vinna nya affärer. Resultatmässigt  
lever vi under kvartalet inte upp till våra förväntningar. 

I Göteborg gör vi ett bra resultat i kvartalet och vi har en 
verksamhet med god potential. Vi ser tydligt att de åtgärder vi 
vidtog under förra året har gett effekt. 

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

I Mälardalen med kontor i Västerås och Örebro utvecklas 
vi fint och vi gör ett första kvartal med bra resultat på den 
industri- och försvars tunga marknaden. 

I Östergötland med kontor i Linköping och Norrköping är vi 
det ledande konsultbolaget och jobbar på bred front i många 
viktiga marknadssegment. Under kvartalet gör vi ett starkt 
resultat i Linköping, men ett svagare resultat i Norrköping. 

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

Ryssland
Vårt team med experter i Moskva jobbar framgångsrikt med 
övriga HiQ i utvecklingen av smarta mobila lösningar som 
förenklar och förbättrar livet för människor.
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LEVERANSMODELLER
HiQ erbjuder en flexibel leveransmodell med kundens behov  
i fokus. Vi erbjuder enskilda specialister såväl som kompletta 
team, som både är effektiva och framgångsrika i att skapa 
resultat i projekt på plats hos kund, genomför projekt i våra 
egna lokaler och via vårt nearshorekontor. 

MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION
En stor del av HiQs kommunikation sker i dag online. 
Därför är den egna webbsidan en viktig förutsättning för 
vår marknads föring. Genom vår webbsida förenklar vi för 
intressenter och aktieägare att hitta information om företa-
get, förenklar för presumtiva anställda att hitta och söka jobb 
samt gör det enkelt för potentiella kunder att se vad vi gör.

Andra viktiga kanaler för oss är våra sociala mediekanaler 
där vi på ett effektivt sätt kan nå både våra egna följare med 
ständig uppdatering om vad som händer på och kring HiQ. 
Men även andra grupper som vi identifierar som intressanta 
att prata med och påverka. 

En viktig satsning som fortsätter även under 2019 är våra olika 
idrottssamarbeten. Vi stödjer bland annat triathleten Lisa Nordén 
och MTB-cyklisten Calle Friberg, som båda tävlar för Team HiQ. 
De har både varit framgångsrika på tävlingar men även hunnit 
bekanta sig en hel del genom olika events med våra medarbetare 
på HiQ. Inom motorsport har vi bland annat ett framgångsrikt 
samarbete med Svenska WRC-rallychauffören Pontus Tidemand, 
den finländska WRC2-rallychauffören Emil Lindholm samt 
Formula 3-föraren Niko Kari. 

FRAMTIDSUTSIKTER
HiQ bidrar till utvecklingen av det moderna samhället där 
teknikutveckling 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 framgångs-
faktor 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. 

MEDARBETARE
Antalet medarbetare uppgår till 1 601 (1 627) st vid periodens 
slut, varav antalet medarbetare i tjänst är 1 503 (1 519) st. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
HiQs omsättning under första kvartalet 2019 uppgår till 488,3 
(474,4) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 55,1 (52,1) 
Mkr, vilket motsvarar en marginal på 11,3 (11,0) procent. 

Koncernens finansnetto för första kvartalet 2019 uppgår till 
-0,4 (0,5) Mkr.

Resultatet före skatt (PTP) för första kvartalet 2019 uppgår till 
54,7 (52,7) Mkr. 
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INVESTERINGAR
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgår 
under perioden till 77,2 (3,5) Mkr. Därav utgör investeringar 
i nya lokaler 1,2 (1,8) Mkr, i inventarier 5,2 (1,1) Mkr och i 
nyttjanderättstillgångar 70,8 Mkr. Under första kvartalet 
2018 skedde investeringar i finansiell leasing med 0,8 Mkr. 
Tillämpningen av IFRS16 från och med 1 januari 2019 
förklarar den stora ökningen i investeringar.

FINANSIELL STÄLLNING
Rörelsens kassaflöde uppgår till 61,5 (78,9) Mkr. Koncernens 
likvida medel uppgår den 31 mars till 232,8 (282,9) Mkr. 

Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 681,5 (692,8) 
Mkr och soliditeten till 50,5 (56,4) procent. 

AKTIEN
Antalet utestående aktier i HiQ International AB (publ) uppgår 
per den 31 mars 2019 till 55 839 587, vilket är oförändrat 
jämfört med den 1 januari 2019. 

ÅRSSTÄMMA
HiQs årsstämma ägde rum den 26 mars 2019 i HiQs lokaler 
på Katarinavägen 15, 7tr i Stockholm.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad,  
Susanne Ehnbåge, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Raimo Lind 
och Lars Stugemo. Därtill valdes Ann Hellenius till styrelse-
ledamot. Ken Gerhardsen har avböjt omval. Årsstämman  
utsåg Gunnel Duveblad till styrelseordförande. KPMG AB  
omvaldes till bolagets revisor med Marine Gesien som  
huvudansvarig revisor. 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda 
årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och 
obligatoriskt inlösenförfarande. Detaljer kring detta återfinns 
under rubriken INLÖSEN AV AKTIER.

För utförligare information om årsstämman och där fattade 
beslut hänvisas till www.hiq.se. 

INLÖSEN AV AKTIER
Den 26 mars 2019 beslutade årsstämman att 3,35 kr per 
aktie, totalt ca 187 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en 
split och ett obligatoriskt inlösenförfarande. Avstämningsdag 
för aktiesplit var den 9 april 2019 och handel i inlösenaktier 
sker under perioden 10 april till och med 25 april 2019. 
Utbetalningsdag för inlösenbeloppet är den 10 maj 2019.

Beloppet ligger över HiQs långsiktiga utdelningspolicy, som 
innebär att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till cirka 
50 procent av HiQs resultat efter skatt.

OPTIONER
Den 26 mars 2019 fattar årsstämman beslut om ett tecknings-
optionsprogram riktat till medarbetare i HiQ. Teckningsoptions-
programmet består av två serier, där första serien ges ut under 
maj månad och den andra serien i november. Dessa riktas till 
samtliga anställda i Sverige och Finland.

MODERBOLAGET
Resultatet efter skatt för HiQ International AB (publ) uppgår 
till -2,0 (-2,6) Mkr. 

Per den 31 mars 2019 uppgår bolagets räntebärande 
nettokassa till 30,8 (108,3) Mkr, det justerade egna kapitalet 
till 257,5 (357,4) Mkr samt soliditeten till 39,4 (50,5) procent.

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgår till 5,7 
(0,6) Mkr. Därav utgör investeringar i nya lokaler 1,2 (0,6) Mkr 
samt 4,5 (0,0) Mkr i inventarier.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav 
vissa ligger inom företagets kontroll medan andra 
ligger utanför. För ett konsultföretag som HiQ påverkas 
verksamheten av bland annat verksamhetsrelaterade risker 
såsom rekrytering, projektrisker, konkurrens och prispress, 
våra större kunders utveckling, kundförluster samt förmågan 
att ingå ramavtal. Marknadsrelaterade risker inkluderar 
konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker 
och ränterisker.

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer hänvisas till HiQs årsredovisning 2018, sid 57. 
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Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning  
och lagen om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  

den 25 april 2019 kl. 07.30 CET

Stockholm 25 april 2019

Styrelsen för HiQ International AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig revisorsgranskning.

RAPPORTER FÖR 2019
Delårsrapport januari – juni 2019: 16 juli 2019

Delårsrapport januari – september 2019: 24 oktober 2019
Bokslutskommuniké januari – december 2019: 29 januari 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:
Lars Stugemo, vd och koncernchef, HiQ, 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, 070-750 80 60

HiQ International AB (publ) org. nr 556529-3205

Katarinavägen 15, 7tr
Box 4046, 102 61 STOCKHOLM

tel: 08-588 90 000, fax: 08-588 90 001
www.hiq.se
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ALTERNATIVA NYCKELTAL
HiQ använder sig av ett antal alternativa nyckeltal för att för-
medla en rättvisande bild av HiQs resultat och finansiella ställ-
ning. Nedan följer definitioner av använda alternativa nyckeltal. 
Inom parentes återges en härledning av nyckeltalet för perioden 
januari – mars 2019:

Rörelsemarginal: Periodens rörelseresultat i förhållande till peri-
odens nettoomsättning (55 146/ 488 306 = 11,3%)

Vinstmarginal: Periodens vinst före skatt i förhållande till perio-
dens nettoomsättning (54 709/ 488 306= 11,2%)

Finansnetto: Finansiella intäkter med avdrag för finansiella kost-
nader (182 – 619 = -437)

Räntebärande nettokassa, exklusive leasingskulder: Likvida medel 
med avdrag för räntebärande skulder (dock ej leasingskulder) 
(vid periodens utgång) (232 838 – 120 = 232 718)

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning (vid 
periodens utgång) (681 450/1 349 956 = 50,5%)

Sysselsatt kapital: Eget kapital med tillägg av räntebärande 
skulder (exklusive leasingskulder) (vid periodens utgång) (681 
450 + 120 = 681 570)

Operativt kapital: Sysselsatt kapital med avdrag av likvida medel 
(681 570 – 232 838 = 448 732)

Avkastning på operativt kapital: Rörelseresultat i förhållande 
till genomsnittligt operativt kapital (55 146 / ((448 732 + 632 
751)/2) = 10,2%)

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital (43 354 / ((681 450 + 816 129)/2) = 
5,8%)

Omsättning/medarbetare: Nettoomsättning i förhållande till ge-
nomsnittligt antal medarbetare (488 306/1 472 =  332)

Förädlingsvärde/medarbetare: Rörelseresultat med återlagda 
löne- och lönebikostnader i förhållande till genomsnittligt antal 
medarbetare ((55 146 + 316 056) / 1 472 = 252)

Rörelseresultat/medarbetare: Rörelseresultat i förhållande till 
genomsnittligt antal medarbetare (55 146/1 472 = 37)

EK/aktie: Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier 
(vid periodens utgång) (681 450/55 840 = 12,20)
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 
34 ”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen.

Utöver vad som beskrivs nedan har samma redovisnings-
principer använts som i den senaste årsredovisningen med 
undantag för att vissa ändringar (vilka omnämns i HiQs årsre-
dovisning för 2018) i befintliga standarder samt tolkningsutta-
landen trätt i kraft. Bedömningen är att dessa (utöver vad som 
beskrivs nedan) inte haft någon påverkan  
på koncernens räkenskaper under perioden. 

För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt  
Rådet för Finansiell Rapportering RFR 2.

Information avseende koncernens tillämpning av IFRS 16  
“Leasingavtal” från och med 1 januari 2019: 
HiQ har infört IFRS 16 med den förenklade övergångsmetoden 
som innebär att den ackumulerade effekten redovisas initialt på 
ikraftträdandedatum vilket betyder att HiQs finansiella rapporter 
för tidigare perioder och nyckeltal presenterade i kvartalsrap-
porten inte har räknats om i syfte att reflektera införandet av 
IFRS 16. 

Till följd av införandet av IFRS 16 har nyttjanderätter och skul-
der finansiell leasing lagts till som nya rader i balansräkningen. 
Nyttjanderätter och skulder redovisades tidigare inte i balans-
räkningen. Återbetalningar till leasgivare rapporterades som en 
del av kassaflödet från rörelsen. Nu rapporteras amortering av 
leasingskulder som en del av kassaflöde från finansieringsverk-
samheten. 

Koncernen har tillämpat den nya standarden från 1 januari 
2019. Koncernen har infört standarden genom att använda 
den ackumulerade metoden med justering av ingående balans 
under balanserade vinstmedel i eget kapital per första tillämp-
ningsdatum. Det har inte gjorts någon omräkning av föregåen-
de år. Koncernen har vid övergången redovisat leaseskuld för 
leasar som tidigare klassificerades som operationella leasar. 
Vid övergången till IFRS 16 har HiQ tillämpat den praktiska 
lösningen att inte göra en ny bedömning om ett kontrakt är ett 
leasingkontrakt utan tillämpat standarden för kontrakt som 
tidigare identifierats som finansiell leasing under IAS 17. Den 
vägda marginella låneräntan som har använts för leaseskulder 
redovisade i balansräkningen på den första tillämpningsdagen 

uppgår till 2,0%. Nyttjanderätter har i vissa fall redovisats i ba-
lansräkningen med samma belopp som leaseskulden (justerat 
för förekommande leasingbetalningar vid eller före ikraftträdan-
dedatumet) och i andra fall, främst relaterade till koncernens 
kontrakt för hyra, med ett belopp såsom att tillgången skrivits 
av sedan kontraktets ingång. Därmed har balanserade vinstme-
del påverkats negativt med 2,3 Mkr per den 1 januari 2019. 

Koncernen redovisar nyttjanderätter och leaseskulder hänförli-
ga till alla leasingavtal i balansräkningen med vissa undantag. 
Leaseskulden värderas initialt till nuvärdet av leasebetalning-
arna som inte är betalda på startdatum, diskonterade med den 
marginella låneräntan. 

HiQ tillämpar undantaget att exkludera leaseavtal med kort 
löptid samt leasavtal där de underliggande tillgångarna har ett 
lågt värde. Dessa leaseavtal kostnadsförs istället linjärt över 
leaseperioden. 

I resultaträkningen redovisas avskrivningar på nyttjanderätts-
tillgångar samt räntekostnader på leaseskulder. Under första 
kvartalet 2019 uppgår avskrivningar på nyttjanderättstillgångar, 
som tidigare redovisats som operativa leasar, till 5,7 Mkr och 
räntekostnader till 0,4 Mkr. Operativ leasingkostnad för dessa 
hade uppgått till 5,7 Mkr. 

Införandet av IFRS16 har påverkat vissa av de alternativa 
nyckeltal HiQ redovisar. Koncernen har valt att exkludera lea-
singskulden från beräkningen av den räntebärande nettokas-
san samt vid beräkningen av sysselsatt kapital och operativt 
kapital. Jämfört med tidigare tillämpad definition har därivdlag 
32,2 Mkr i skulder (per den 31 december 2018) exkluderats vid 
dessa beräkningar från och med 1 januari 2019. 


