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•  Rörelseresultatet för koncernen har ökat till 10,5 (9,9) MSEK. 

•  Rörelsemarginalen på byråintäkter för koncernen har stärkts till 8,8 (8,3) procent.

•  Under kvartalet har avtal tecknats med flera nya kunder. 

Efter rapportperiodens utgång har renodlingen av portföljen fortsatt:

•  Fusionen av FFW-bolagen till ett bolag, FFW Holding ApS.

•  River Cresco AB har delat ut aktierna i ISBIT GAMES AB till sina aktieägare, vilket innebär 
att Intellecta äger ISBIT GAMES aktier direkt med oförändrad andel om 38,1 procent.

Stärkt rörelseresultat och 
marginal för koncernen

NYCKELTAL

msek

 2017 
Jan–mars

 2016 
Jan–mars

2016
Jan–dec

Nettoomsättning1) 129,6 128,9 511,5

Byråintäkter 118,4 118,9 449,4

Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill   10,5 9,9 23,6

Rörelseresultat efter nedskrivning av goodwill  10,5 9,9 –33,4

Rörelsemarginal före nedskrivning av goodwill på byråintäkter, %   8,8 8,3  5,3

Rörelsemarginal efter nedskrivning av goodwill på byråintäkter, %   8,8 8,3 –7,4

Resultat före skatt   9,1 9,1 –37,7

Resultat efter skatt   6,6 7,3 –41,7

Resultat per aktie, SEK2) 1,05 1,40 –10,85

Eget kapital per aktie, SEK 33,75 42,55  33,35

Soliditet, %  39 43 41

Avkastning på sysselsatt kapital, %3) –10,2 10,4 –10,5

Avkastning på eget kapital, %3)  –24,6 5,7 –29,0

1) Ingår förändring av lager av produkter i arbete
2)  Avser moderbolagets aktieägare. Någon utspädning  

förekommer inte under de angivna perioderna
3) Beräknat på helårsresultat

Beträffande bildtext till omslaget hänvisas till sista sidan.
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KOMMENTAR FRÅN VD: 

Stärkt rörelseresultat och marginal för koncernen

Intellecta befinner sig som koncern och i varje bolag i skärningspunkten  mellan 
kreativ kommunikation och digital teknologi. Vår uppgift är att bättre möta 
marknadens och våra kunders behov och därigenom skapa förutsättningar för 
ökad tillväxt och intjäning. Den ambitionen genomsyrar allt vi gör och alla beslut 
vi fattar. Det är glädjande att efter årets första kvartal kunna rapportera ökad 
EBIT och stärkta marginaler.

Affärsområdet Strategic Communications minskade under det första kvartalet 
sin byråintäkt jämfört med motsvarande period 2016 till 34,7 (38,5) mkr, men 
förbättrade rörelsemarginalen till 13,3 (11,6) procent. Att byråintäkten för affärs-
området minskade har i huvudsak två orsaker. Dels är det merförsäljning till 
Rewirs kunder som temporärt tappade fart i samband med inkorporerandet av 
Rewir i systerbolagen, dels är det en sämre byråintäktsutveckling än väntat i 
Wow Events. De kostnadseffektiviseringar som sammanslagningen av Rewir 
medförde har, i kombination med andra faktorer, bidragit positivt till att minska 
kostnaderna och öka rörelseresultatet samt rörelsemarginalen. Företagen inom 
affärsområdet har under kvartalet vunnit och inlett arbetet i flera nya uppdrag 
för bland andra Elekta, Riksbanken och Scania. 

Byråintäkten för affärsområdet Digital ökade under kvartalet med 4,7 procent 
till 84,4 (80,6) mkr. EBIT för affärsområdet ökade något till 7,9 (7,7) mkr och 
rörelsemarginalen var stabil på 9,3 (9,6) procent. Affärsområdet har under kvar-
talet bland annat inlett samarbeten med JKE Design och Rudolph Care i 
 Danmark samt ytterligare fördjupat samarbetet med YMCA i USA. I samband 
med fusionen av FFW bolagen till det gemensamma danska bolaget FFW 
Holding har även ett 20-tal konsulter inom FFW omlokaliserats från regioner 
med lägre tillväxtpotential till regioner med högre. Ett mindre antal konsulter 
har i och med fusioneringen samt omlokaliseringen valt att lämna koncernen 
eller blivit uppsagda. Fusionen av de bolag som ingår i FFW syftar till att främja 
ytterligare synergier och vi kan nu börja skönja resultatet av det. Målet är såväl 
förbättrade intäkter som minskade kostnader och fusionen ska på sikt ge oss 
möjlighet att erbjuda våra uppdragsgivare ett ännu starkare erbjudande. Det är 
därför glädjande att se att verksamheten vid våra nyare FFW-kontor såsom 
England och Tyskland börjar få rejäl fart. Utvecklingen är positiv på samtliga 
marknader, med undantag för östra USA. I april skedde den senaste expansionen, 
då Paris-kontoret invigdes. Verksamheten där har fått en bra start och en närvaro 
i Frankrike ligger helt i linje med var Intellecta rent strategiskt vill vara etablerat. 

Trenden för Drupal 8, vilket är det webb-CMS (Content Management System) 
FFW främst arbetar med, pekar uppåt och det råder nu ingen tvekan om att det 
är den versionen av Drupal de flesta väljer då en ny webbplats ska byggas eller 
en befintlig migreras till en modernare miljö. Det blev om möjligt än mer tydligt 

91 %
BYRÅINTÄKTERNAS ANDEL AV 
KONCERNENS NETTOOMSÄTT-
NING 

71 %
AFFÄRSOMRÅDE DIGITALS  
ANDEL AV KONCERNENS  
BYRÅINTÄKTER

61 %
ANDELEN BYRÅINTÄKTER FRÅN 
INTERNATIONELLA MARKNADER
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Yann Blandy

Yann Blandy
Vd och koncernchef

i slutet på april då konventet DrupalCon Baltimore hölls med cirka 3 200 del-
tagande från hela världen. Under konventet beskrev Dries Buytaert (grundare 
av Drupal) utvecklingen för Drupal 8 och det momentum det just nu befinner 
sig i. Bland annat presenterades beräkningar att antalet Drupal 8 installationer 
ökat med mer än 50 procent sedan årets början och nu utgör nästan 14 procent 
av alla Drupalinstallationer jämfört med mindre än 10 procent vid årets början. 
Samtidigt kommer cirka en miljon Drupal 7 webbplatser på sikt att behöva 
migreras över till Drupal 8. I praktiken innebär det för Intellectas dotterbolag 
FFW att de redan idag möter en större efterfrågan från såväl befintliga som nya 
kunder kring Drupal 8 relaterade frågor. Det är min övertygelse att den ökade 
efterfrågan kommer att ha en positiv effekt på FFW:s organiska tillväxt redan 
under 2017. 

Efter rapportperiodens slut har dotterbolaget Rivers aktieinnehav i ISBIT 
GAMES delats ut. Utdelningen av Rivers aktier i ISBIT GAMES innebär att 
Intellecta numera direkt äger sina aktier (med oförändrad andel om 38,1 procent) 
i ISBIT GAMES. Förändringen ger Intellecta större flexibilitet i hanteringen 
av innehavet framgent. 

I början på maj vann Intellectas dotterbolag River ett guldägg för arbetet tillsam-
mans med kunden Stora Enso. Vartannat år arrangerar Stora Enso en design-
tävling som belönar kreativitet, hantverk och förståelse för papper som material. 
River har, tillsammans med designern Bea Szenfeld, bistått Stora Enso med att 
ta fram pristroféerna för denna tävling och det är dessa som belönats med ett 
guldägg. Tävlingen Guldägget arrangerades för första gången 1961 och är 
 Sveriges äldsta, största och överlägset mest prestigefyllda pris inom kommuni-
kationsindustrin. Jag vill därför passa på att gratulera alla som varit involverade 
i projektet. 

Vi följer vår långsiktiga plan med siktet fortsatt inställt på en tydlig positionering 
i den skärningspunkt mellan kreativ kommunikation och digital teknologi vi 
tror så starkt på. Vi fortsätter att sträva efter ökade byråintäkter, bättre margina-
ler och ökad intjäning för att på så sätt fortsätta skapa aktieägarvärde. Det är min 
bestämda uppfattning att vi tillsammans med alla våra medarbetare har alla 
möjligheter att nå dit. 
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INTÄKTER OCH RESULTAT

Nettoomsättning, byråintäkter
Koncernens nettoomsättning uppgick till 129,6 (128,9) MSEK varav byråintäk-
terna utgjordes av 118,4 (118,9) MSEK. Byråintäkterna utgjorde 91,4 (92,2) 
procent av koncernens nettoomsättning,

Byråintäkterna från internationella marknader har ökat med 7 procent till 
72,1 (67,4) MSEK och utgjorde 60,9 (56,7) procent av koncernens byråintäkter. 

Rörelseresultatet förbättrades till 10,5 (9,9) MSEK och resultatet före skatt 
uppgick till 9,1 (9,1) MSEK. I rörelseresultatet ingår avskrivningar på immate-
riella tillgångar med 0,5 (0,5) MSEK.

Rörelsemarginalen på byråintäkter förbättrades till 8,8 (8,3) procent. Brutto-
marginalen uppgick till 85,5 (86,8) procent och påverkades av inköp för kunds 
räkning som ökade till 11,0 (10,1) MSEK. Finansnettot uppgick till –0,9 (–0,8) 
MSEK och utgjordes främst av räntenettot. 

Resultat före skatt belastades med en resultatandel i intressebolaget ISBIT 
GAMES AB om –0,5 (–) MSEK. ISBIT GAMES AB t o m föregående år 
utgjorde ett dotterbolag inom koncernen och konsoliderades därmed i  Intellectas 
verksamhet. Då Intellecta från och med den 1 januari 2017 inte längre utövar ett 
betydande inflyttande över bolagets driftsmässiga och finansiella styrning utgör 
bolaget därmed ett intressebolag till Intellecta och konsolideras inte längre i 
koncernens verksamhet. Detta offentliggjordes i Intellectas bokslutskommuniké 
samt i årsredovisningen 2016 under ”Händelser efter periodens utgång”. 

Skattekostnaden uppgick till –2,5 (–1,8) MSEK med en effektiv skattesats 
om 26,4 (20,1) procent. I periodens skattekostnad ingick en retroaktiv skatte-
kostnad för 2016 om 0,5 MSEK relaterad till utländska verksamheter. Exklusive 
den retroaktiva kostnaden uppgick skattekostnaden till 2,0 (1,8) MSEK mot-
svarande 21,2 (20,1) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 1,05 (1,40) SEK. 

Koncernens byråintäkter och 
rörelseresultat, MSEK

1)   Redovisas före nedskrivning av goodwill med 
57,0 MSEK under Q3 2016.

Byråintäkter 
(vänster axel) 

Rörelseresultat
(höger axel)
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AFFÄRSOMRÅDEN

Intellecta Digital
Affärsområdet erbjuder tjänster inom digital teknologi, data, design och komplexa 
digitala plattformar. FFW är en världsledande leverantör av Drupal (Open Source 
Content Management System) och även guldpartner till Sitecore. River är en digital 
Business-to-Consumer-byrå som erbjuder tjänster i gränslandet mellan  digital inno-
vation och reklam. Affärsområdet har 446 medarbetare som verkar i Sverige, Dan-
mark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Bulgarien,  Moldavien, 
Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Australien.
 
Nettoomsättningen uppgick till 85,9 (82,3) MSEK, en ökning med 4,4 procent. 
Byråintäkterna utgjordes av 84,4 (80,6) MSEK och svarade för en ökning med 
4,7 procent. Affärsområdets andel av koncernens totala byråintäkter ökade till 
71,3 (67,8) procent

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (7,7) MSEK. Rörelse- och bruttomargina-
len blev 9,3 (9,6) procent respektive 90,7 (93,4) procent. Rörelsemarginalen är 
beräknad på byråintäkter.

Under kvartalet har fusionen av FFW bolagen till det gemensamma danska 
bolaget FFW Holding ApS inletts och har slutförts efter periodens utgång. 

Under perioden tillkom nya kunduppdrag som exempelvis JKE Design, 
Rudolph Care, Magdalene College som är en del av Cambridge University i UK 
samt YMCA of Long Island och YMCA of Greater Charlotte. Dessa två YMCA 
är de åttonde och nionde YMCA uppdragen som FFW vunnit.

Intellecta Strategic Communications
Affärsområdet tillhandahåller strategisk kommunikationsrådgivning på lednings-
gruppsnivå. Bolagen inom affärsområdet bistår sina kunder med såväl helhetslös-
ningar för affärsdrivande kommunikation som med specialistkunnande inom enskilda 
områden. Bysted (varumärke, design, finansiell kommunikation), Hilanders (inter-
nationell strategisk Busines-to-Business-kommunikation), Intellecta Corporate 
(redaktionell-, digital-, finansiell- och hållbarhetskommunikation), Tomorrow (varu-
märkeskommunikation i Kina), U.N. Reel (rörlig media/film), Wow Events (events). 
Affärsområdet har 114 medarbetare som verkar i Stockholm, Malmö och Shanghai. 

Nettoomsättningen uppgick till 44,7 (46,9) MSEK, vilket är en minskning med 
4,7 procent. Byråintäkterna minskade med 9,9 procent till 34,7 (38,5) MSEK. 
Inköp för kunds räkning ökade med 16,5 procent till 9,9 (8,5) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (4,5) MSEK. Rörelsemarginalen förbätt-
rades till 13,3 (11,6) procent i relation till byråintäkter. 

Bruttomarginalen blev till 73,5 (75,2) procent och påverkades av ökade voly-
mer avseende inköp för kunds räkning.  

Företagen inom affärsområdet har under kvartalet vunnit och inlett arbetet 
med flera nya uppdrag för bland andra Elekta, Riksbanken, Scania, Svenska 
Institutet, Dina Försäkringar, Tobii, Kammarkollegiet, MUCF, Nordea Markets, 
Teknikföretagen, Resurs Holding, Lotte Hain Interiör, Ejendals och Sweco med 
flera. 

Byråintäkter och rörelseresultat, 
Intellecta Digital, MSEK
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Intellecta Strategic Communications, 
MSEK

Byråintäkter 
(vänster axel) 

Rörelseresultat
(höger axel)

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 rullande

0

1

2

3

4



INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q1 1 januari – 31 mars 2017 Q1

6Intellecta AB (publ), org. nr. 556056–5151 • Tel. 010–21 22 000 • E–post info@intellecta.com • www.intellecta.com

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 
1,3 (1,1) MSEK under perioden. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 
0,9 (1,1) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick till 26,6 (17,3) MSEK per den 31 mars 2017. 
Checkräkningskrediten uppgick totalt till 128,0 (101,9) MSEK, varav 83,9 (66,9) 
MSEK var utnyttjad per balansdagen. Intellectas likviditetsberedskap i form av 
outnyttjade krediter och egna medel ökade till totalt 70,7 (52,3) MSEK per den 
31 mars 2017. Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 
114,7 (102,9) MSEK. I beloppet ingick förvärvskrediter med 30,8 (33,7) MSEK 
och nyttjande av checkräkningskredit med 83,9 (69,2) MSEK. Koncernens 
netto skuld ökade per den 31 mars 2017 till 88,2 (85,6) MSEK. Per den 31 mars 
2017 var den genomsnittliga löptiden på Intellectakoncernens räntebärande 
skulder exklusive utnyttjad checkräkningskredit 2,9 (3,6) år. Den genomsnittliga 
räntenivån i portföljen uppgick till 2,02 (1,95) procent.

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 
55,0 (55,0) MSEK i form av företags-inteckningar, aktier i Propeople Group 
ApS, Intellecta Holding AB och River Cresco AB. Intellecta omfattas av avtal 
om finansiella covenanter som avser: soliditet, lägst 30 procent; nettoskuldsätt-
ningsgrad, högst 1,0 ggr av eget kapital; NetDebt/EBITDA ej överstigande 
3,5  gr per den sista december 2017. För krediten i USA gäller följande finansiell 
covenant: skuldsättningsgraden mellan kassaflöde och summan av den kortfris-
tiga delen av långfristiga räntebärande skulder ska på årsbasis uppgå till lägst 
1,25×100. Kassaflödet är definierat som årets resultat efter skatt efter återläggning 
av avskrivningar och räntekostnader med avdrag för utdelning. Soliditeten 
uppgick till 39 (43) procent. Soliditetsminskningen beror främst på nedskrivning 
av goodwill under tredje kvartalet 2016. Nettoskuldsättningsgraden blev 
0,53 (0,42) ggr och NetDebt/EBITDA uppgick till 2,90 (2,60) ggr per den 
31 mars 2017. Inga räntebärande skulder efter avdrag för likvida medel  redo visades 
i USA per den 31 mars 2017. Intellecta uppfyllde alla finansiella  covenanter. 

Koncernens kassaflöde före förändring av rörelsekapital uppgick i stort sett 
till oförändrad nivå om 9,8 (10,0) MSEK medan kassaflöde från den löpande 
verksamheten minskade till –4,1 (7,7) MSEK. Förändringen hänför sig främst 
till minskning av kortfristiga skulder.

Eget kapital för koncernen uppgick till 167,1 (202,2) MSEK. Sedan årets 
början har det egna kapitalet minskat med 18,1 MSEK. Minskningen hänför sig 
till omklassificering av ISBIT GAMES till intressebolag, en förändring om 
–20,3 MSEK och periodens resultat om 2,2 MSEK. Eget kapital per aktie 
hänförligt till moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till 
33,75 (42,55) SEK. Balansdagens aktiekurs uppgick till 30,70 (35,90) SEK. Sedan 
årsskiftet 2016/2017 har aktiekursen ökat med 12 procent.

39 %
SOLIDITET

0,53 ggr
NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

2,90 ggr
NetDebt/EBITDA
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SÄSONGSVARIATIONER
Genom en successiv breddning av koncernens tjänsteutbud och en högre andel 
digital verksamhet med en jämnare efterfrågan under året har säsongsvariatio-
nerna minskat. Fjärde kvartalet är dock fortsatt det starkaste kvartalet under året 
vilket beror på att ett flertal företag gör avslut av pågående projekt vid årsskiftet 
(särskilt för affärsområde Digital), följt av första kvartalet som är starkast för 
affärsområde Strategic Communications. Säsongsvariationerna har även mins-
kat till följd av geografisk breddning. Intellecta är idag verksamt på olika mark-
nader vilket balanserar säsongsvariationerna per bolag och land.

MODERBOLAGET
Intäkterna uppgick till 9,2 (7,5) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 
–1,8 (–1,8) MSEK. Checkräkningskrediten uppgår totalt till 85,0 (65,0) MSEK, 
och var utnyttjad med 60,9 (43,3) MSEK per balansdagen. Räntebärande skul-
der uppgick till 91,8 (79,4) MSEK. Per den 31 mars 2017 var den genomsnittliga 
löptiden på moderbolagets räntebärande skulder exklusive utnyttjad checkräk-
ningskredit 2,9 (3,6) år. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 2,02 (1,95) 
procent. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 162,6 (224,2) MSEK. 
Sedan årets början har det egna kapitalet minskat med 1,2 MSEK. Minskningen 
hänför sig i sin helhet till periodens resultat.

MEDARBETARE
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 559 (577). Per den 31 mars 2017 
uppgick antalet medarbetare till 569 (572). Intellecta Digital har 446 (445) med-
arbetare, Strategic Communications har 114 (120) medarbetare och moder-
bolaget 9 (7) medarbetare.

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH EGNA AKTIER 
Antalet utestående aktier i Intellecta uppgick per den 31 mars 2017 till 4 539 449, 
varav 4 283 449 B-aktier och 256 000 A-aktier. Vid omröstning på årsstämma 
ger en aktie av serie A tio röster och en aktie av serie B en röst.

Intellecta innehar 10 000 egna B-aktier per den 31 mars 2017. 

TECKNINGSOPTIONER
Intellecta har under 2012 i enlighet med bolagsstämmobeslut av den 10 maj 2012 
infört ett aktieprogram avseende teckningsoptioner för nyckelpersoner. Per den 
31 mars 2017 har 138 000 teckningsoptioner av 213 000 utnyttjats. För mer 
information om villkor för teckningsoptioner hänvisas till årsredovisningen 2016.

VÄSENTLIGA RISKER
Intellecta är verksamt på en rad olika konkurrensutsatta produkt- och tjänste-
områden. Intellecta har definierat begreppet risk som allt som kan ha en väsent-
lig negativ effekt för att nå koncernens mål. Risker kan vara hot, osäkerhetsfak-
torer eller förlorade möjligheter avseende Intellectas nuvarande eller framtida 
verksamhet.

Finansiella risker omfattar i första hand valutarisker, ränterisker, kredit- och 
motpartsrisker. Valutariskerna har ökat efter förvärven av FFW bolagen. Detta 
relateras till FFWs globala verksamhet där transaktioner sker i olika valutor som 
USD, Euro, GBP och DKK. Valutafluktuationer begränsas med hjälp av kund-
avtal innehållande valutaklausuler och prisanpassningar.

För mer information om väsentliga risker hänvisas till årsredovisningen 2016.

569
ANTAL MEDARBETARE INOM 
 KONCERNEN
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Fusionen av FFW bolagen 
Fusionen av FFW bolagen (Propeople Group och Blink Reaction) till det 
gemensamma danska bolaget FFW Holding ApS har slutförts i april vilket 
innebär att Intellecta samt minoriteten i både Blink Reaction och Propeople 
Group numera äger sina aktier i ett holding bolag. Intellectas andel efter fusio-
nen uppgår till 67,8 procent i FFW Holding ApS. Minoriteten i det nya bolaget 
har möjlighet att använda sig av optionsavtal som innebär att Intellectas andel 
mot slutet av Q 3 2017 kan uppgå till mellan 63,9 procent och 69,1 procent.

River Cresco AB:s aktieinnehav i ISBIT GAMES AB 
River Cresco har delat ut aktierna i ISBIT GAMES AB till sina aktieägare. 
Utdelningen innebär att Intellecta äger ISBIT GAMES aktier direkt med 
oförändrad andel om 38,1 procent.

Inga ytterligare händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på det 
per den 31 mars 2017 redovisade resultatet samt den finansiella ställningen som 
framgår av denna rapport.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport Q 2 (april-juni) lämnas den 21 juli 2017.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering 
samt enligt Rådet för finansiell rapportering RFRI. Delårsrapporten är upprät-
tad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de 
av EU antagna tolkningarna av gällande standarder och International Financial 
Reporting Interpretations Committe (IFRIC). Tillämpade redovisningsprin-
ciper överensstämmer i allt väsentligt med vad som framgår av årsredovisningen 
för 2016.

Moderbolaget
Moderbolaget, Intellecta AB, tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2, redovisning för juridiska per-
soner. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de från föregående år samt, 
i tillämpliga delar, med koncernens redovisningsprinciper. 

Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets 
revisorer. 

Stockholm den 11 maj 2017

Intellecta AB (publ)
Styrelsen
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Tillväxt för byråintäkter % (kvartal)
Tillväxt för byråintäkter % (R12)
Finansiellt mål
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EBIT på byråintäkter % (kvartal)
EBIT på byråintäkter % (R12)
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Långsiktiga finansiella mål för  
Intellecta-koncernen
Målen används som verktyg för uppföljning, utveckling och styrning av verksamheten och utvärderas på årsbasis utifrån förhål-
landen och förutsättningar på marknaden och omvärlden.

Soliditet % Finansiellt mål
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FINANSIELLA MÅL

Tillväxt för byråintäkter: 10 %
Detta ska åstadkommas genom riktade 
förvärv inom digital kommunikation i 
kombination med organisk tillväxt.

Rörelsemarginal på byråintäkter: 
10%
Byråintäkter = arvodesintäkter + marginal 
på inköp för kunds räkning.

Soliditet: lägst 30%
Soliditeten ska uppgå till lägst 30 pro-
cent.
 

1)   Exklusive nedskrivning av goodwill med 57,0 MSEK.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

belopp i ksek

        2017 
Jan-mars

        2016 
Jan-mars

  
2016/2017 
April-mars

  2016     
Jan-dec

Nettoomsättning1) 129 576 128 908 512 134 511 466
Övriga rörelseintäkter 1 040 1 155 6 187 6 302
Summa intäkter 130 616 130 063 518 321 517 768

Råvaror och förnödenheter –13 780 –11 678 –70 259 –68 157
Övriga externa kostnader –23 104 –19 712 –100 652 –97 260
Personalkostnader –81 458 –87 446 –315 913 –321 901
Avskrivningar –1 790 –1 146 –6 169 –5 525
Nedskrivningar – – –57 003 –57 003
Övriga rörelsekostnader –19 –156 –1 147 –1 284
Summa kostnader –120 151 –120 138 –551 143 –551 130
Rörelseresultat 10 465 9 925 –32 822 –33 362

Finansiella intäkter 240 45 3 006 2 811

Finansiella kostnader –1 156 –841 –7 461 –7 146
Andel i intressebolags resultat efter skatt –454 – –454 –
Resultat före skatt 9 095 9 129 –37 731 –37 697

Inkomstskatt –2 5122) –1 833 –4 7063) –4 0273)

Resultat 6 583 7 296 –42 437 –41 724

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 798 6 370 –50 665 –49 093
Innehav utan bestämmande inflytande 1 785 926 8 228 7 369
Summa resultat 6 583 7 296 –42 437 –41 724

Resultat per aktie, räknat på resultat  
hänförligt till moderbolagets aktieägare under året  
(uttryckt i SEK per aktie), före och efter utspädning
Resultat per aktie4) 1,05 1,40 –11,20 –10,85

1)   Nettoomsättningen redovisas inkl. förändring av lager av produkter i arbete.
2)   Skattekostnaden uppgick till -2,5 (-1,8) MSEK. I beloppet ingår slutlig skatt för 2016 om -0,5 MSEK avseende verksamheterna i Danmark, USA, Bulga-

rien och Vietnam. 
3)   Skattekostnaden påverkades positivt av: 1) en återförd skattekostnad om 74 KUSD i USA avseende föregående år. Beloppet är relaterat till aktiverade 

utvecklingskostnader som är avdragsgilla vid beräkning av beskattningsbart resultat. 2) merparten av vinsten i år har genererats i länder med en 
lägre skattesats i motsats till föregående år. 3) genererad vinst i Kina kunde kvittas mot ett skattemässigt underskott från tidigare år.

4)   Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

belopp i ksek

        2017 
Jan-mars

        2016 
Jan-mars

  
2016/2017 
April-mars

  2016     
Jan-dec

Periodens resultat 6 583 7 296 –42 437 –41 724

Övrigt totalresultat:
Komponenter som kan komma att återföras  
i resultaträkning
Omräkningsdifferens vid omräkning av   
utländska  verksamheter –4 375 –706 5 072 8 741

Summa komponenter som kan komma  
att återföras i resultaträkning –4 375 –706 5 072 8 741

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –4 375 –706 5 072 8 741

Summa totalresultat för perioden 2 208 6 590 –37 365 –32 983

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 648 5 890 –47 111 –42 869

Innehav utan bestämmande inflytande 560 700 9 746 9 886

Summa totalresultat för perioden 2 208 6 590 –37 365 –32 983

SAMMANSTÄLLNING ANTAL AKTIER

Aktie Röster Antal aktier Antal röster

A 10 256 000 2 560 000

B 1 4 283 449 4 283 449

Totalt 4 539 449 6 843 449

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2017-03-31 2016-03-31

belopp i ksek

Hänförligt till 
moder bolagets 

aktieägare

Innehav utan  
bestäm mande  

inflytande  Summa

Hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Summa

Ingående balans per 2017-01-01/2016-01-01 151 160 33 964 185 124 186 932 8 760 195 692
Justering för omklassificering av dotterbolag 
till intressebolag

– –20 268 –20 268 – – –

Justerad ingående balans per  
2017-01-01/2016-01-01

151 160 13 696 164 856 186 932 8 760 195 692

Totalresultat för perioden 1 648 560 2 208 5 890 700 6 590
Aktierelaterat incitamentsprogram – – – –38 – –38
Utgående balans per 2017-03-31/2016-03-31 152 808 14 256 167 064 192 784 9 460 202 244
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

belopp i ksek 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 221 661 1) 276 9581) 244 8171)

Materiella anläggningstillgångar 7 388 6 266 7 349

Övriga anläggningstillgångar 19 518 6 805 4 056

248 567 290 029 256 222

Omsättningstillgångar
Pågående arbeten 53 288 51 317 50 574

Kundfordringar 68 347 62 362 82 760

Övriga omsättningstillgångar 34 764 45 947 32 422

Likvida medel 26 580 17 346 30 570

182 979 176 972 196 326
Summa tillgångar 431 546 467 001 452 548

1) Varav balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, MSEK 8,3 9,5 17,4

Varav licensrättigheter, MSEK – – 10,2

Varav goodwill, MSEK 190,2 243,1 193,5

Varav kundrelationer, MSEK 11,6 12,1 11,8

Varav varumärken, MSEK 11,6 12,3 11,9

EGET KAPITAL
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 152 808 192 784 151 160

Innehav utan bestämmande inflytande 14 256 9 460 33 964

Summa eget kapital 167 064 202 244 185 124

SKULDER
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder 19 275 25 738 22 165

Ej räntebärande långfristiga skulder 25 081 41 965 28 399

44 356 67 703 50 564

Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder 95 467 77 177 80 751

Ej räntebärande kortfristiga skulder 124 659 119 877 136 109

220 126 197 054 216 860
Summa skulder 264 482 264 757 267 424
Summa eget kapital och skulder1) 431 546 467 001 452 548

1) Varav räntebärande skulder, MSEK
114,7 102,9 102,9



INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q1 1 januari – 31 mars 2017 Q1

13Intellecta AB (publ), org. nr. 556056–5151 • Tel. 010–21 22 000 • E–post info@intellecta.com • www.intellecta.com

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

belopp i ksek

2017
Jan–mars

  2016
Jan–mars

  2016
Jan–dec

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 9 095 9 129 –37 697

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 072 1 018 57 852

10 167 10 147 20 155

Betald skatt –415 –174 –348

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 9 752 9 973 19 807

Ökning(–)/minskning(+) av varulager –2 714 –1 507 –764

Ökning(–)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 11 636 15 146 8 273

Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga skulder –22 736 –15 884 1 664

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten –4 062 7 728 28 980

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –1 289 –1 065 –8 780

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –946 –1 110 –1 616

Förvärv av verksamheter – – –12 0601)

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 235 –2 175 –22 456

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristig upplåning –2 890 –2 575 –6 148

Förändring av kortfristig upplåning 5 197 8 498 12 072

Utbetald utdelning – – –7 049

Betalning för personaloptioner – –38 –38

Nyemission – – 19 3012)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 307 5 885 18 138

Periodens kassaflöde –3 990 11 438 24 662

Likvida medel vid årets början 30 570 5 908 5 908

Likvida medel vid periodens slut 26 580 17 346 30 570

Betald låneränta 759 874 4 067

1)  Avser utbetald villkorad köpeskilling för Blink Reaction LLC och River Cresco AB.
2)  Kapitaltillskott genom riktad nyemission i ISBIT GAMES AB.
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KONCERNENS RÖRELSESEGMENT
Rörelsesegment
Rörelsesegmenten överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till 
den högsta verkställande beslutsfattaren. Intellecta har, baserat på detta, identifierat den 
högste verkställande beslutsfattaren för båda rörelsesegmenten som koncernchefen. 
Bolagscheferna inom respektive affärsområde rapporterar direkt till koncernchefen.

Intellectas verksamhet finns i Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Tysk-
land, Storbritannien, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Kina, 
Vietnam och Australien.

Övrigt består av huvudkontor och moderbolag, koncernfinans och andra funktioner 
som handhas centralt och relaterar till koncernen som helhet. Resultatet avseende dessa 
verksamheter ingår i kolumnen Övrigt. Försäljning mellan affärsområdena förekommer 
och redovisas i nedan tabell för perioden. Intäkter från externa parter är framtagna enligt 

samma principer som i resultaträkningen. Bolagscheferna inom Intellecta Digital 
respektive Intellecta Strategic Communications bedömer affärsområdenas resultat 
baserat på rörelseresultat, EBIT. Detta mått omfattar inte eventuella nedskrivningar. 
Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten utan hänförs till Övrigt, 
då dessa poster påverkas av åtgärder som vidtas av koncernens finansfunktion. Tillgång-
arna fördelas baserat på segmentets verksamhet och tillgångens fysiska placering. 

Tillgångar som inte allokerats till affärsområdena omfattar uppskjutna skatteford-
ringar, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella instrument som hålles till 
förfall, då dessa tillgångar hanteras gemensamt för samtliga bolag på en central nivå.

FÖRSTA KVARTALET

Affärsområde
Intellecta Digital

Affärsområde
Intellecta Strategic 

 Communications Övrigt
 Koncern-

eliminering
 Totalt

Koncernen

belopp i ksek

  2017        
Jan–mars

  2016       
Jan–mars

  2017        
Jan–mars

  2016       
Jan–mars

  2017        
Jan–mars

  2016       
Jan–mars

  2017        
Jan–mars

  2016       
Jan–mars

  2017        
Jan–mars

  2016       
Jan–mars

Totala intäkter i segmentet 106 804 96 487 46 775 49 485 8 356 6 539 – – 161 935 152 511

Koncerninterna intäkter  
i segmentet –20 885 –14 233 –2 066 –2 566 –6 216 –5 947 –2 152 –857 –31 319 –23 603

Intäkter från externa kunder 85 919 82 254 44 709 46 919 2 140 592 –2 152 –857 130 616 128 908

Byråintäkter 84 351 80 632 34 682 38 516 – – –596 –265 118 437 118 883

Varav arvodesintäkter, 
 rubricerade som intäkter  
från externa kunder 84 351 80 632 34 792 38 435 – – –596 –265 118 547 118 802

Varav marginal på inköp för 
kunds räkning, rubricerad  
som del av rörelseresultat – – –110 81 – – – – –110 81

Övriga rörelseintäkter 152 161 10 24 878 970 – – 1 040 1 155

Övriga intäkter i segmentet 152 161 10 24 878 970 – – 1 040 1 155

Rörelseresultat, EBIT 7 873 7 730 4 606 4 450 –1 805 –1 796 –209 –459 10 465 9 925

Rörelsemarginal, EBIT, 
på byråintäkter, % 9,3 9,6 13,3 11,6 – – – – 8,8 8,3

Totala tillgångar 316 141 316 551 115 132 159 047 315 416 382 918 –315 143 –391 515 431 546 467 001

Medelantalet årsanställda 440 452 110 118 9 7 – – 559 577

En avstämning av total EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande:

Rörelseresultat, EBIT 7 873 7 730 4 606 4 450 –1 805 –1 796 –209 –459 10 465 9 925

Finansiella kostnader –786 –821 –581 –560 –295 –293 506 833 –1 156 –841

Finansiella intäkter 189 58 46 96 511 724 –460 –833 240 45

Andel i intressebolags resultat 
efter skatt – – – – – – –454 – –454 –

Resultat före skatt 7 276 6 967 4 071 3 986 –1 589 –1 365 –617 –459 9 095 9 129

Byråintäkter Totala tillgångar

Information om geografiska 
områden

  2017        
Jan-mars %

  2016       
Jan-mars %

  2017        
Jan-mars %

  2016       
Jan-mars %

Europa 76 729 64,8 77 197 64,9 300 628 69,7 344 058 73,7

Varav Sverige 46 333 39,1 51 450 43,3 169 348 39,2 223 310 47,8

USA 38 469 32,5 39 379 33,1 119 395 27,7 118 721 25,4

Övriga länder 3 239 2,7 2 307 1,9 11 523 2,7 4 222 0,9

Totalt koncernen 118 437 100,0 118 883 100,0 431 546 100,0 467 001 100,0
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

2017
Jan–mars

2016
Jan–mars

2016/2017
April–
mars

2016
Jan–dec

2015 

Jan–dec

Nettoomsättning 1) 129,6 128,9 512,1 511,5 474,6

 Varav byråintäkter 118,4 118,9 449,0 449,4 410,9

EBITDA, MSEK 12,3 11,1 30,4 29,2 29,6

Rörelseresultat (EBIT), exkl. engångsposter MSEK 10,5 9,9 24,2 23,6 24,7

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 10,5 9,9 –32,8 –33,4 24,7

Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter  
exkl. engångsposter 8,8 8,3 5,4 5,3 6,0

Rörelsemarginal, %, i relation till byråintäkter 8,8 8,3 –7,3 –7,4 6,0

Resultat före skatt, MSEK 9,1 9,1 –37,7 –37,7 22,5

Vinstmarginal, % 7,0 7,1 –7,4 –7,4 4,7

Resultat efter skatt, MSEK 6,6 7,3 –42,4 –41,7 12,1

Resultat per aktie, SEK 2) 1,05 1,40 –11,20 –10,85 1,75

Utdelning per aktie, SEK – – – 0,50 0,90

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
per aktie, SEK 2) –0,90 1,70 3,80 6,40 0,40

Avkastning på eget kapital, % 3) –24,6 5,7 –24,6 –29,0 4,3

Avkastning på totalt kapital, % 3) –6,6 6,7 –6,6 –6,6 6,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) –10,2 10,4 –10,2 –10,5 10,6

Eget kapital per aktie, per aktie, SEK 4) 33,75 42,55 33,75 33,35 41,25

Soliditet, % 39 43 39 41 42

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 5) 0,53 0,42 0,53 0,39 0,47

Nettoskuld/EBITDA, ggr 6) 2,90 2,60 2,90 2,48 3,07

Skuldsättningsgrad, ggr 0,69 0,51 0,69 0,56 0,50

Räntetäckningsgrad, ggr 7) –4,00 7,14 –4,00 –4,28 6,35

Disponibla likvida medel, MSEK 8) 70,7 52,3 70,7 89,4 50,9

Investeringar i anläggningstillgångar 2,2 2,2 10,4 10,4 12,8

Koncernen, medelantal anställda 559 577 565 574 560

varav Intellecta Digital 440 452 441 449 423

varav Intellecta Strategic Communications 110 118 115 117 129

Koncernen, antal anställda vid periodens utgång 569 572 569 593 580

varav Intellecta Digital 446 445 446 460 447

varav Intellecta Strategic Communications 114 120 114 124 126

1) Nettoomsättningen redovisas inklusive förändring av lager av produkter i arbete.
2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.
3) Avkastningen har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden. 
4)  Eget kapital per aktie före/efter utspädning definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver  

i tillgångar som har objektiva marknadsvärden saknas.
5) Vid beräkning av nettoskuldsättningsgrad används räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.
6) Nettoskuld/EBITDA har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden.
7) Räntetäckningsgraden har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden.
8) Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit 44,1 (35,0) MSEK och kortfristiga placeringar.
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DEFINITIONER

Alternativa nyckeltal Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella 
mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kas-
saflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS). Alternativa 
nyckeltal används av Intellecta när det är relevant för att följa upp och beskriva 
Intellecta:s finansiella situation och för att ge ytterligare användbar information till 
användarna av de finansiella rapporterna. Dessa mått är inte direkt jämförbara med 
liknande nyckeltal som presenteras av andra företag.

Arvodesintäkter Ersättning för utförda konsulttjänster.

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare (12 mån).

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till 
genomsnittligt sysselsatt kapital (12 mån).

Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig 
balansomslutning (12 mån).

Bruttomarginal Procentandel av nettoomsättning efter avdrag för direkta kostnader i samband med 
produktion av tjänster.

Byråintäkter Arvodesintäkter ökade med marginal på inköp för kunds räkning.

Disponibla likvida medel Ej utnyttjad checkräkningskredit ökad med likvida medel.

EBITDA (earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization)

Rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och 
materiella tillgångar.

Eget kapital per aktie Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till 
 antalet utestående aktier vid periodens slut exklusive egna aktier.

Justerat eget kapital Redovisat eget kapital ökat med 78 procent av obeskattade reserver exklusive 
innehav utan bestämmande inflytande.

Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten per aktie

Resultat efter finansiella poster minus betald skatt justerat för poster som inte 
ingår i kassaflödet (bland annat av - och nedskrivningar som belastar resultatet och 
kapitalvinster/-förluster vid försäljning av inventarier) och förändringar i rörelse-
kapital i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 
exklusive egna aktier.

Nettoomsättning Summa av arvodesintäkter och intäkter avseende inköp för kunds räkning inklusive 
förändring av produkter i arbete.

Nettoskuld/EBITDA Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till rörelseresultat ökat 
med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till redovisat eget 
kapital.

Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till 
genomsnittligt antal utestående aktier under perioden exklusive egna aktier.

Räntetäckningsgrad Resultat efter avskrivningar ökat med finansiella intäkter i förhållande till finan-
siella kostnader (12 mån).

Rörelsemarginal på byråintäkter Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till byråintäkter.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar i relation 
till eget kapital.

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Substansvärde Motsvarar koncernens eget kapital.

Sysselsatt kapital Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder.

Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
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INTÄKTER OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN, KVARTALSFÖRDELAT

2017 2016 2015

msek Kv 1 Kv1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 S:a Kv1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 S:a

Nettoomsättning 129,6 128,9 122,5 116,2 143,9 511,5 100,2 133,3 109,7 131,4 474,6
Varav byråintäkter 118,4 118,9 110,5 99,0 121,0 449,4 87,1 104,8 101,3 117,7 410,9

Rörelseresultat 10,5 9,9 4,2 –57,5 10,0 –33,4 6,7 4,2 2,6 11,2 24,7
Finansiella poster –1,4 –0,8 –1,6 –0,8 –1,1 –4,3 –0,4 0,1 –0,6 –1,3 –2,2
Resultat före skatt 9,1 9,1 2,6 –58,3 8,9 –37,7 6,3 4,3 2,0 9,8 22,5
Resultat efter skatt 6,6 7,4 2,1 –59,9 8,7 –41,7 5,2 3,0 –1,2 5,1 12,1
Resultat per aktie1) 1,05 1,40 0,10 –13,55 1,20 –10,85 0,80 0,45 –0,45 0,95 1,75
Kassaflöde från den löpande  verksamheten 
per aktie1) –0,90 1,70 –0,85 –0,75 6,30 6,40 –1,552) 1,752) 0,10 0,10 0,40
Eget kapital per aktie1) 33,75 42,55 42,15 29,85 33,35 33,35 41,35 41,25 41,00 41,25 41,25
Avkastning på eget   
kapital, % –24,6 5,7 4,9 –31,6 –29,0 –29,0 –8,4 1,4 –0,6 4,3 4,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % –10,2 10,4 10,2 –10,6 –10,5 –10,5 –3,4 3,3 5,6 10,6 10,6
Avkastning på totalt  kapital, % –6,6 6,7 6,4 –6,9 –6,6 –6,6 –2,1 1,9 3,5 6,3 6,3
Rörelsemarginal, % 8,1 7,7 3,5 –49,5 7,0 –6,5 6,7 3,2 2,4 8,5 5,2

Rörelsemarginal, %, i relation 
till  byråintäkter 8,8 8,3 3,8 –58,1 8,3 –7,5 7,7 4,0 2,6 9,5 6,0

Vinstmarginal, % 7,0 7,1 2,1 –50,2 6,2 –7,4 6,3 3,2 1,8 7,5 4,7
Soliditet, % 39 43 42 35 41 41 48 43 44 42 42
Nettoskuldsätt- 
ningsgrad, ggr 0,53 0,42 0,54 0,76 0,39 0,39 0,32 0,32 0,42 0,47 0,47
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,90 2,60 3,24 3,84 2,48 2,48 4,68 5,04 4,89 3,07 3,07
Skuldsättningsgrad, ggr 0,69 0,51 0,61 0,84 0,56 0,56 0,34 0,37 0,47 0,50 0,50
Räntetäckningsgrad, ggr –4,00 7,14 4,46 –4,63 –4,28 –4,28 –3,85 3,10 4,10 6,35 6,35
Disponibla likvida  
medel, MSEK 70,7 52,3 52,9 47,2 89,4 89,4 25,0 45,4 52,0 50,9 50,9

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.
2) Inklusive omklassificering av förvärv av verksamheter.



INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q1 1 januari – 31 mars 2017 Q1

18Intellecta AB (publ), org. nr. 556056–5151 • Tel. 010–21 22 000 • E–post info@intellecta.com • www.intellecta.com

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

belopp i ksek

 2017 
Jan-mars

 2016 
Jan-mars

2016/2017 
April-mars

 2016 
Jan–dec

Nettoomsättning 5 278 3 844 25 592 24 158

Övriga rörelseintäkter 3 956 3 665 15 398 15 107

Summa rörelsens intäkter 9 234 7 509 40 990 39 265

Övriga externa kostnader –6 744 –5 085 –25 302 –23 643

Personalkostnader –4 215 –4 150 –18 236 –18 171

Avskrivningar –80 –70 –282 –272

Summa rörelsens kostnader –11 039 –9 305 –43 820 –42 086

Rörelseresultat –1 805 –1 796 –2 830 –2 821

Erhållna koncernbidrag – – 4 166 4 166

Lämnade koncernbidrag – – –4 248 –4 248

Resultat från andelar i koncernbolag – – 6 962 6 962

Nedskrivning andelar i koncernföretag – – –62 720 –62 720

Finansiella intäkter och liknande resultatposter 511 724 2 288 2 501

Finansiella kostnader och liknande resultatposter –295 –293 –1 400 –1 398

Resultat efter finansiella poster –1 589 –1 365 –57 782 –57 558

Bokslutsdispositioner – – 13 289 13 289

Resultat före skatt –1 589 –1 365 –44 493 –44 269

Skatt på periodens resultat 355 300 –2 623 –2 678

Resultat –1 234 –1 065 –47 116 –46 947

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt – – – –

Summa totalresultat –1 234 –1 065 –47 116 –46 947

 

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

belopp i ksek 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar 303 392 366 413 302 983

Omsättningstillgångar 12 024 16 505 16 630

Summa tillgångar 315 416 382 918 319 613

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 153 837 205 046 155 071

Obeskattade reserver 11 221 24 510 11 221

Avsättning för pensioner 1 563 1 071 1 448

Långfristiga skulder 51 801 62 210 47 441

Kortfristiga skulder 96 994 90 081 104 432

Summa eget kapital och skulder1) 315 416 382 918 319 613

1) Varav räntebärande skulder, MSEK 91,8 79,4 80,6
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FRAMSIDAN VISAR FEM AKTUELLA UPPDRAG FÖR KONCERNEN UNDER DET FÖRSTA KVARTALET
Medsols från vänster till höger.

Bysted utvecklar kampanj för DUX nya möbelkollektion
För sin största kund, DUX, har Bysted tagit fram en kampanj för webb och i tryck för en helt ny möbelkollektion.  
I samband med Stockholm Design Week 2017 presenterade DUX den nya möbelkollektionen formgiven av det inter-
nationellt uppmärksammade arkitektkontoret Claesson Koivisto Rune. DUX tar nu ett nytt grepp kring möbeldelen av 
verksamheten och har tagit fasta på både form, arv och kunskap i produktionen av den nya kollektionen. Med hjälp av 
Claesson Koivisto Rune skapar DUX återigen miljöer för vardagsrum och sovrum.
 
Intellecta Corporate utvecklar Elektas års-och hållbarhetsredovisning
Elekta valde i februari Intellecta Corporate som ny samarbetspartner för sin års- och hållbarhets redovisning för räken-
skapsåret 2016/17, med målet att pedagogisk lyfta rapporten och utbilda läsarna om strålterapins och Elektas framtids-
utsikter på marknaden. Uppdraget innefattar såväl strategisk rådgivning som skribenttjänster och produktion.
 
Unreel gör kampanjfilmer för Falcks vägassistansförsäkring
På räddningsföretaget Falcks uppdrag har Unreel gjort tre kampanjfilmer för företagets vägassistansförsäkring. Den 
huvudsakliga målsättningen har varit att nå barnfamiljer under det svenska vintersportlovet under februari och mars. 
Filmerna distribuerades via köpta kanaler som Facebook och YouTube, samt genom så kallad programmatisk distribution 
som gör det möjligt att nå målgruppen på ett kostnadseffektivt sätt.

Smarter farming – Hilanders lanserar Quickes nya erbjudande globalt
Quicke är ett ledande globalt varumärke inom jordbruksredskap. Under det senaste året har Hilanders arbetat med en 
ompositionering, från att vara en tillverkare till en mer lösningsorienterad position. Ett mål är också att tydligt kom-
municera den digitalisering företaget genomgår. Första exempel på samarbetet syntes under vintern med en lanserings-
kampanj av nya IoT-baserade produkter. Under våren lanseras en ny global webbplattform som kommer att marknads-
föras i större och större omfattning från Q3. Målgruppen bönder är mogna användare av digitala tjänster så ”digital first” 
är en naturlig modell för utrullningen. Ett uttalat mål är att knyta ihop de digitala touchpoints Quicke erbjuder sin 
målgrupp för att tydligt stödja varumärke och försäljning. Quickes digitala närvaro blir på så sätt en central del i försälj-
ningen och kommer att vara en affärskritisk investering för slutkunden.
 
FFW utvecklar ny webbplats för Magdalene College
Magdalene College är en del av det anrika brittiska universitetet Cambridge. FFW UK har fått i uppdrag att utveckla 
Magdalene Colleges webbplats, ett arbete som bland annat innefattar att ta fram ny design.


