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Avega Group AB (publ)

Hög kvalitet grund 
till god utveckling

Januari – december 2009

•  Omsättning 219,5 (203,1)1 MSEK (+8,1%)

•  Rörelseresultat (EBIT) 24,1 (21,7)1 MSEK (+11,0%)

•  Rörelsemarginal 11,0 (10,7)1 procent

•  Totalresultat 17,1 (16,0)1 MSEK (+6,9%)

•  Vinst per aktie 1,64 (1,53)1 SEK/aktie

•  Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 (0,25)1 kronor/aktie. 

•  Styrelsen föreslår årsstämman en extra utdelning om 1,00 kronor/aktie mot bak
grund av det förväntade likviditetstillskottet vid lösen av teckningsoptioner. 

 
Oktober – december 2009

•  Omsättning 56,9 (54,0)2 MSEK

•  Rörelseresultat 6,1 (0,7)2 MSEK

•  Rörelsemarginal 10,7 (1,3)2 procent

•  Totalresultat 4,0 (0,9)2 MSEK

•  Vinst per aktie 0,38 (0,09)2 SEK/aktie

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. 
Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig 
framgång. 

Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen 
att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsam-
het och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. 
Avega Group grundades 2000 och är sedan 2007 noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser för 
Avega Group är Remium AB. Avega Group har ca 240 anställda och är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
För mer information, besök www.avegagroup.se 

1 Siffror i parantes avser proforma januari – december på grund av omläggning 
av verksamhetsår till kalenderår.

2 Siffror i parantes avser proforma oktober – december på grund av omläggning 
av verksamhetsår till kalenderår.
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Avega Group fortsätter med goda utsikter

Resultat 
Under 2009 har vi arbetat vidare med vår etablering av 
Avega Groups specialistverksamheter, såväl geogra
fiskt som marknadsmässigt. Etableringen i Öresund 
har skapat en plattform för fortsatt tillväxt i södra 
Sverige och Danmark. Stockholmsmarknaden har 
varit den enskilt starkaste marknaden under året. Vi 
har däremot varit mer sparsamma med vår satsning 
i Göteborg. Flera av de specialistbolag som startats 
under de senaste åren, står nu mogna att etablera sig 
som  betydande aktörer på vår marknad.

Omsättningen för räkenskapsåret 2009, uppgick 
till 219,5 MSEK att jämföra med 203,1 MSEK för 
kalender året 2008 (proforma), vilket innebär en orga
nisk tillväxt om 8,1 procent. Under det sista kvartalet 
hade vi en omsättningsökning om 5,3 procent och en 
rörelse marginal på 10,7 procent, att jämföras med 1,3 
procent motsvarande period föregående år. Detta är 
en förbättring med hela 9,4 procentenheter.  

Konjunktur 
Vår situation har successivt förbättrats under året och 
i en jämförelse med Q4 2008 är vi nu tillbaka på den 
nivån där vi befann oss för drygt ett år sedan. Efter
frågan på våra tjänster har med andra ord förbättras 
avsevärt. Avega Group har i dagsläget en god sprid
ning mellan olika branscher, vilket gör att vi kan fort
sätta vår långsiktiga strategi med tillväxt, lönsamhet 
och kvalitet. I denna strategi ingår även att ingen kund 
ska stå för mer än 10 procent av omsättningen över 
tid och att kunderna ska finnas i olika branscher för en 
effektiv riskspridning. Vi fortsätter att vara en stabil 
leverantör till nationella och internationella företag 
och har under perioden fått utökat förtroende genom 
ramavtal och samarbetsavtal hos befintliga såväl som 

nya kunder. Vi är i dag en aktiv leverantör av konsult
tjänster inom bl.a. bank & finans, försäkring, retail, tele
kom och tillverkande industri. I enlighet med vår lång
siktiga strategi kommer vi fortsatt att växa  organiskt 
inom våra utvalda kompetensområden. Givetvis 
kommer rådande marknadsförutsättningar att ligga till 
grund för expansionstakt och prioriteringar. 

Fortsatt efterfrågan 
2010 blir sannolikt ett år med högre tillväxt, men 
också ett år med fortsatta krav på effektivisering. 
Avega Groups roll blir att genom lyhördhet och rätt 
kompetens mix hjälpa våra kunder att genomföra effek
tiviseringar och lönsamhetsförbättringar. Vi bedömer 
att efterfrågan på våra kvalificerade tjänster inom IT 
och verksamhetsutveckling kommer att vara fortsatt 
god. Avega Group är väl positionerat för att dra för
delar och öka våra marknadsandelar i ett förbättrat 
konjunkturläge under 2010. Detta borgar för att vi kan 
fortsätta enligt plan. Med siktet inställt på 2010 ska vi 
skapa mervärde för våra kunder genom att stärka våra 
medarbetares specialistkompetens. Med en hård och 
fokuserad arbetsinsats från våra medarbetare har vi, 
året 2009 till trots, levererat ett starkt resultat, och 
vi ska även fortsättningsvis leverera lönsamhet och 
tillväxt med kvalitet. 

Jan Rosenholm
Koncernchef och VD Avega Group
17 februari 2010

Avega Group har under 2009 fortsatt leverera lönsam tillväxt med kvalité. Trots en utmanande 
marknad har vi upplevt en fortsatt stabil efterfrågan på våra tjänster. Vi har fortsatt med värde-
skapande för våra kunder, där konsulternas kompetens och engagemang bidragit till ett mycket 
givande samarbete. Detta har resulterat i ett antal nya ram- och samarbetsavtal, vilket gjort att vi 
nu kan se fram emot ett år med fortsatt tillväxt genom våra specialiserade dotterbolag. Vi står väl 
 rustade för att bistå våra kunder med specialistkompetens i ett fortsatt spännande 2010. 
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Resultatutveckling
Kalenderåret 2009 omsattes 219,5 MSEK, vilket är en 
ökning med 8,1 procent jämfört med kalenderåret 2008, 
då omsättningen var 203,1 MSEK. För det sista kvartalet, 
oktoberdecember var omsättningen 56,9 (54,0) MSEK, 
en ökning med 5,3 procent. För en bättre förståelse av 

resultatutvecklingen har en resultaträkning proforma 
upprättats för kalenderåret 2008. 

Rörelseresultatet för kalenderåret 2009 var 24,1 (21,7) 
MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 11,0 (10,7) 
 procent. 

MSEK
2009

Q1 Q2 Q3 Q4
2009
Helår

Proforma1 
2008

Q1 Q2 Q3 Q4

Proforma1 
2008
Helår

Nettoomsättning 58,0 58,7 45,9 56,9 219,5 53 ,1 51,9 44,1 54,0 203,1

Rörelseresultat 7,8 7,2 3,0 6,1 24,1 9,1 9,8 2,1 0,7 21,7

Resultat före skatt 7,6 7,2 3,0 6,1 23,9 9,1 9,8 2,0 1,9 22,8

Totalresultat 5,4 5,2 2,5 4,0 17,1 6,6 7,0 1,5 0,9 16,0

Rörelsemarginal 13,5%15%12,2% 6,6% 2%10,7% 11,0% 17,2% 18,9% 4,7% 1,3% 10,7%

Omsättningstillväxt2 9,2% 13,1% 4,1% 5,3% 8,1% – – – – –

Resultatutveckling kalenderår 2009

Nettoomsättning
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Omsättning och rörelsemarginal 2008 (proforma) – 2009

Resultat i sammandrag för 2008 (proforma) och 2009

1 Avega Group har ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket medför att räkenskapsåret 2008 visas proforma.

2 Omsättningstillväxten för 2008 redovisas ej då proforman inte ger en rättvisande jämförelse.
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Omsättning per bransch jan - dec 2009

Bank/finans/försäkring

Detaljhandel

Offentlig sektor

Teleoperatör/Telekom

Övriga

26%20%

12%

18%

24%

Fem största kunderna

Övriga kunder med
ramavtal/preferred partner

Övriga kunder

33%
10%

57%

Omsättning per kundkategori jan - dec 2009

Marknad, medarbetare och kunder 

Marknadsöversikt
Under flera decennier har det varit stor efterfrågan på 
specialister inom IT och verksamhetsutveckling. I vissa 
konjukturtoppar har efterfrågan varit så pass stor att 
rätt kompetens har varit en bristvara. Detta har skapat 
 turbulens i branschen med skenande prisutveckling till 
följd. Få konsultföretag har lyckats med utmaningen att 
bygga det strukturkapital som är en förutsättning för en 
god verksamhetsplanering. 

Avega Groups medvetna strategi har varit att fokusera på 
kvalitet, lönsamhet och tillväxt över konjunkturcyklerna 
och har sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lön
samma. En hållbar konsultverksamhet kräver stor lyhörd
het och förmåga till anpassning. Avega Group har under 
snart 10 år utvecklat sitt strukturkapital enligt dessa för
utsättningar, där den egna processen för matchning varit 
det enskilt viktigaste framgångskonceptet. Matchningen, 
som utgår från konsultens förutsättningar, har bidragit 
till att bygga den kapacitet av specialister som Avega 
Groups kunder efterfrågar. 

Medarbetare
Avega Group är idag etablerat som en ledande leverantör 
av specialiserade konsulter inom IT och organisations
utveckling där hela den egna leveransförmågan är 

 baserad på senior kompetens. Våra medarbetare besitter 
minst fem års relevant erfarenhet inom sitt specialist
område. Vår kapacitet spänner över flera olika specialist
områden och genom etableringen i Öresund har vi ökat 
vår geografiska spridning. Avega Group har även under 
åren bevisat att en offensiv tillväxtstrategi inte behöver 
gå ut över kvalitet eller lönsamhet. 

Kunder
Kundernas behov av rätt kompetens är direkt kopplat till 
möjligheten att genomföra nödvändiga förändringar av 
sin verksamhet i syfte att stärka den egna konkurrens
kraften. Avega Group har en bred kundbas med stabila 
kunder fördelade inom ett flertal branscher. Under fjärde 
kvartalet har vi stärkt vår position ytterligare genom avtal 
med bl.a. OMX, Nordea, ICA, Axfood, Luftfartsverket, 
Swedbank, Sandvik, Ekonomistyrningsverket, Folksam 
och Ikano Bank. Vi har tecknat både nya och förlängda 
ramavtal, samt vunnit omförhandlingar i de fall då 
 kunderna valt att minska antalet leverantörer.  
Avega Groups starka fokus på kompetensutveckling 
stärker kontinuerligt vårt erbjudande. Vi är mycket stolta 
över Elevate, vårt interna forum för kompetensutveckling, 
som erbjuder intressanta föredrag och inspiration för 
både våra kunder och våra medarbetare. 
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Finansiell utveckling  
januari – december 2009
Proformaredovisning 2008
Vid den extra bolagsstämman den 23 oktober 2008 
beslutades om omläggning av räkenskapsår till kalen
derår. Det innebar att det räkenskapsår, som inleddes 
den 1 maj 2008 och avslutades den 31 december 2008, 
omfattade åtta månader. För en bättre förståelse av 
verksamhetens utveckling har proformaräkenskaper för 
2008 upprättats, vilka används som jämförelsetal inom 
parentes. 

Byte av redovisningsprincip 
Från och med den 1 januari 2009 tillämpar koncernen 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1.2 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tillämpats. Vid över
gången har IFRS 1 tillämpats. Jämförelseåret 2008 har 
omräknats i enlighet med de nya reglerna. Tidigare gjord 
goodwillavskrivning har återlagts vilket förbättrar resultat 
och eget kapital 2008 (proforma) och 2008 (majdec) 
med 80 ksek. Förändringen får även genomslag på samt
liga nyckeltal, där marginalerna förbättras marginellt och 
likaså soliditeten samt vinst per aktie.

Januari-december
Avega Groups nettoomsättning under januari – decem
ber ökade med 8,1 procent jämfört med motsvarande 
 period föregående år och uppgick till 219,5 (203,1) 
MSEK. Rörelseresultat för perioden var 24,1 (21,7) 
MSEK, med en rörelsemarginal om 11,0 (10,7) procent. 
Årets totalresultat uppgick till 17,1 (16,0) MSEK, eller 
1,64 (1,53) kronor per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
1,2 (24,4) MSEK. Att kassaflödet totalt sett är negativt 
förklaras till stor del av en engångspost om 19,7 MSEK. 
Posten avser inbetalning av inkomst och löneskatter, 
varav slutlig skatt avseende räkenskapsåret 2006/07 
utgör 5,5 MSEK och beräknad skatt avseende räken
skapsåren 2007/08 och 2008/8 månader utgör 14,2 

MSEK. Den senare inbetalningen är en följd av ändrad 
intern policy. Ovanstående skatteinbetalning skedde 
under första kvartalet 2009 och påverkar kassaflödet 
negativt under hela året 2009. Periodens totala kassa
flöde uppgick till 3,0 (13,2) MSEK. 

Oktober-december
Avega Groups nettoomsättning under oktober – decem
ber ökade med 5,3 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år och uppgick till 56,9 (54,0) MSEK. 

Rörelseresultat för perioden var 6,1 (0,7) MSEK, med en 
rörelsemarginal om 10,7 (1,3) procent. Kvartalets totalre
sultat uppgick till 4,0 (0,9) MSEK. 

Finansiell ställning 
Kassalikviditeten, kassa och korta fordringar i förhållande 
till korta skulder, ökade till 169,4 (128,3) procent. Likvida 
medel vid periodens slut uppgick till 31,5 (34,4) MSEK.
Avega Groups eget kapital uppgick vid periodens slut till 
32,2 (18,0) MSEK, varav 1 MSEK var aktiekapital. Solidi
teten ökade till 43,0 (24,1) procent.

Investeringar
Nettoinvesteringar under perioden januari – december 
i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (0,7) 
MSEK. Inga investeringar gjordes i immateriella anlägg
ningstillgångar. 

Medarbetare
Antalet anställda den 31 december 2009 uppgick till 215 
(207) personer. Det genomsnittliga antalet anställda 
under 1 januari till 31 december 2009 uppgick till 215 
(185). 

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden januari – decem
ber uppgick till 223,1 (219,7) MSEK. Resultatet efter 
skatt uppgick till 8,4 (3,2) MSEK. Vid periodens slut upp
gick moderbolagets kassa till 16,5 (14,0) MSEK och det 
egna kapitalet till 30,2 (15,3) MSEK, varav 1,1 (1,1) MSEK 
var bundet kapital. Under perioden uppgick nettoinveste
ringarna till 1,1 (0,7) MSEK.
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Aktien och ägarna
 
Kursutveckling
Avega Group hade vid periodens utgång 822 aktie
ägare och börsvärdet uppgick till 161,5 MSEK. Den 30 
 december 2008 uppgick betalkursen för Avega Groups 
aktie till 7,25 SEK. Sista betalkurs den 30 december 
2009 uppgick till 15,5 SEK. 
 
Utestående optionsprogram 
Under 2007 infördes ett optionsprogram för Avega 
Groups medarbetare med rätt till teckning av 1 050 000 
nya Baktier under juni månad 2010 för en tecknings
kurs om 12,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av 
tecknings optionerna motsvarar de nya aktierna ca  
9,2 procent av kapitalet och ca 2,0 procent av rösterna  
i  bolaget.

Avega Groups största aktieägare 31 december 2009

Namn Antal aktier Kapital % Röster %

Rosek Invest AB1 4 087 300 39,24 80,13

Lannebo Micro Cap 800 000 7,68 1,58

Mats Schultze2 570 936 5,48 8,51

Nordea Nordic Equity Hedge Fund 360 200 3,46 0,71

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 312 800 3,00 0,62

Eddaconsult AB3 281 000 2,70 0,55

Nordnet Pensionsförsäkring AB 279 501 2,68 0,55

Sven Engborg4 238 126 2,29 0,47

Fredric Broström 228 126 2,19 0,45

Ulf Sundelin 218 748 2,10 0,43

Mats Tibell 137 409 1,32 0,27

CQ Investment 125 521   1,21 0,25

Creative Roses5 120 000 1,15 0,24

Remium Småbolag Sverige 116 923 1,12 0,23

Ove Hagstedt 106 250 1,02 0,21

Delsumma 7 982 840 75,176,64 95,20

Övriga aktieägare 2 433 830 25,1 23,36 4,80

Totala antalet aktier i bolaget 10 416 670 100,00 100,00

1 4 062 500 Aaktier. Rosek Invest ägs av Jan Rosenholm och LarsErik Eriksson.
2 416 670 Aaktier.
3 Eddaconsult AB ägs av Göran E. Larsson.
4 Flocco Holding AB äger 10 000 Baktier.
5  Creative Roses ägs av Jan Rosenholm.

Aktiekursgraf 1 januari - 31 december 2009

10

15

20
SEK

OMX indexeratAveg B (stängn kurs)

novsepjulmajmarjan feb apr jun aug okt dec
2009
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Övrig information

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 
k ronor per aktie, totalt motsvarande 10,4 MSEK. Den 
föreslagna utdelningen ligger i linje med styrelsens tidi
gare kommunicerade mål. 

Händelser efter periodens utgång
Avega Group har under januari 2010 startat en ny verk
samhet inom strategi & management konsulting som 
fokuserar på organisations och kapacitetsutveckling. 
Under februari 2010 har vi utökat ytterligare med en ny 
verksamhet inom strategisk arkitektur. I enlighet med 
Avegas strategi kommer verksamheterna att bedrivas i 
separata dotterbolag.
  
Risker och osäkerhetsfaktorer
Riskfaktorer finns beskrivna på sidan 34 i bolagets 
årsredo visning 2007/2008. Årsredovisningen finns till
gänglig på www.avegagroup.se, se även VDrapport på 
sida 2. 

Rapporttillfällen 2010
Delårsrapport jan – mar, den 6 maj 2010
Årsstämma kl 16.00, den 6 maj 2010
Delårsrapport jan – jun, den 18 augusti 2010
Delårsrapport jan – sep, den 27 oktober 2010
 
Delårsrapporter finns tillgängliga på www.avegagroup.se

Årsstämma
Årsstämma för 2009 äger rum den 6 maj 2010 klockan 
16.00. Kallelse till årsstämman offentliggörs senast 4 
veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post 
& Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet. 

Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas tillgänglig 
på Avega Groups hemsida från mitten av april. 

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar här
med att denna rapport ger en rättvisande översikt över 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning, 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets
faktorer som företaget står inför. 
 
Stockholm den 17 februari 2010

Avega Group AB (publ)
Organisationsnummer 5566011887

LarsErik Eriksson
Styrelseordförande

Göran E Larsson
Vice Styrelseordförande

Anna Söderblom
Styrelseledamot

Gunnel Tolfes
Styrelseledamot

Jan Rosenholm
VD och styrelseledamot

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jan Rosenholm, koncernchef och VD, Avega Group 
tel: +46 (0) 8 407 65 00
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MSEK
2009

okt-dec

Proforma1
2008 

okt-dec
2009

jan-dec

Proforma1
2008 

jan-dec
2008 

maj-dec

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 56,9 54,0 219,5 203,1 131,2

56,9 54,0 219,5 203,1 131,2

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster –1,6 –0,5 –5,0 –3,2 –1,9
Övriga externa kostnader   –5,6 –4,2 –19,0 –18,2 –12,3
Personalkostnader –43,5 –48,7 –170,7 –159,5 –108,6
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –0,1 –0,0 –0,7 –0,5 –0,3

–50,8 –53,3 –195,4 –181,4 –123,1

Rörelseresultat 6,1 0,7 24,1 21,7 8,1

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

Resultat efter finansiella poster 6,1 1,9 23,9 22,8 9,2

Skatt på periodens resultat –2,1 –1,0 –6,8 –6,8 –2,8
Periodens totalresultat 4,0 0,9 17,1 16,0 6,4

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 3,5 0,9 15,5 15,4 5,9
Minoritetsintresse 0,5 0,0 1,6 0,6 0,5

4,0 0,9 17,1 16,0 6,4

Utestående aktier 10 416 670 10 416 670 10 416 670 10 416 670 10 416 670
Vinst per aktie 0,38 0,09 1,64 1,53 0,61
Antal aktier efter utspädning2 10 592 660 10 416 670 10 416 670 10 591 670 10 591 670
Vinst per aktie efter utspädning2 0,37 0,09 1,64 1,51 0,60

Resultaträkning – Koncernen  

1 Avega Group har ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket medför att räkenskapsåret 2008 visas proforma. 

2 En utspädningseffekt uppstår endast då teckningskursen (12,50) understiger periodens genomsnittliga börskurs. Per balansdagen 20091231 förelåg 
ingen utspädning för januari december 2009. Utspädningen är beräknad enligt BlackScholesmodellen. 
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Balansräkning – Koncernen     

MSEK
2009

31 dec 
2008

31 dec  

TILLGÅNGAR  
Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,6
Materiella anläggningstillgångar 2,0 1,5
Summa anläggningstillgångar 2,6 2,1

Skattefordran 1,3 0,0
Kundfordringar 34,2 34,0
Övriga fordringar 1,6 1,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,6 2,7

40,7 38,1

Likvida medel 31,5 34,4
Summa omsättningstillgångar 72,2 72,5

SUMMA TILLGÅNGAR 74,8 74,6
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Balansräkning – Koncernen, forts.    

MSEK
2009

31 dec
2008

31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1,0 1,0
Övrigt tillskjutet kapital 1,2 1,2
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 28,3 15,3
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 30,5 17,5

Minoritetsintresse 1,7 0,5

Summa eget kapital 32,2 18,0

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,1
Summa långfristiga skulder 0,0 0,1

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6,0 4,0
Skatteskulder 0,0 12,2  
Övriga skulder 23,5 24,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13,1 15,4  
Summa kortfristiga skulder 42,6 56,5

 
Summa skulder 42,6 56,6  
Summa eget kapital och skulder 74,8 74,6
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Kassaflödesanalys – Koncernen     

MSEK
2009

31 dec

Proforma1
2008 

31 dec 

2008 
maj-
dec  

Den löpande verksamheten  
Resultat före skatt 23,9 22,8 9,2  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,7 0,5 0,3  
Betald inkomstskatt –20,4 –2,1 –1,4  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

4,3 21,2 8,1
 
 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –1,3 –8,0 1,1  
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelseskulder –1,7 11,2 –4,8  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –3,1 3,2 –3,7  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,2 24,4 4,4
 

Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1,1 –0,7 –0,5  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 –0,6 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 1,1 –1,3 –0,5  

 
Finansieringsverksamheten  
Erhållna aktieägartillskott 0,0 1,2 0,0  
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare –2,6 –10,4 –10,4
Utbetald utdelning till minoritetsintresse –0,5 –0,3 –0,3
Förändring av lån till moderbolag 0,0 0,1 0,4
Optionsprogram 0,1 –0,5 –0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3,0 –9,9 –10,7  

 
Årets kassaflöde –3,0 13,2 –6,8  
Likvida medel vid årets början 34,4 21,2 41,2  
Likvida medel vid årets slut 31,5 34,4 34,4  
Förändring likvida medel –3,0 13,2 –6,8  

77
1 Avega Group har ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket medför att räkenskapsåret 2008 visas proforma. 
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Redogörelse för förändringar i  
koncernens eget kapital  

MSEK
Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade
vinstmedel
inkl. årets
resultat Summa

Minoritets-
intresse

Totalt 
eget 

kapital  

Ingående eget kapital 2008-05-01 1,0 1,2 20,2 22,4 0,3 22,7  
 

Utdelningar –10,4 –10,4 –0,3 –10,7
Optioner –0,4 –0,4 –0,4
Årets totalresultat 5,9 5,9 0,5 6,4
Utgående eget kapital 2008-12-31 1,0 1,2 15,3 17,5 0,5 18,0

Ingående eget kapital 2009-01-01 1,0 1,2 15,3 17,5 0,5 18,0

Utdelningar –2,6 –2,6 –0,5 –3,1
Optioner 0,1 0,1 0,1
Årets totalresultat 15,5 15,5 1,6 17,1
Utgående eget kapital 2009-12-31 1,0 1,2 28,3 30,5 1,7 32,2
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2009
okt-dec

Proforma1
2008 

okt-dec 
2009

jan-dec

Proforma1
2008 

jan-dec
2008

maj-dec

Omsättningstillväxt, % 5,3 – 8,1 27,6 –
Rörelsemarginal, % 10,7 1,3 11,0 10,7 6,1
Vinstmarginal, % 7,0 1,7 7,8 7,9 4,9
Soliditet, % 43,0 24,1 43,0 24,1 24,2
Kassalikviditet, % 169,4 128,3 169,4 128,3 128,3
Omsättning per anställd, KSEK 263 264 1021 1098 680
Förädlingsvärde per anställd, KSEK 229 241 906 979 605
Medelantal anställda under perioden 217 205 215 185 193
Genomsnittligt antal aktier 10 416 670 10 416 670 10 416 670 10 416 670 10 416 670
Antal aktier vid periodens slut 10 416 670 10 416 670 10 416 670 10 416 670 10 416 670
Vinst per aktie, SEK2 0,38 0,09 1,64 1,53 0,61
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 10 592 660 10 416 670 10 416 670 10 591 670 10 591 670
Vinst per aktie efter utspädning3 0,37 0,09 1,64 1,51 0,60

1 Avega Group har ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket medför att räkenskapsåret 2008 visas proforma. 

2 Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 kronor per aktie.

3 En utspädningseffekt uppstår endast då teckningskursen (12,50) understiger periodens genomsnittliga börskurs. Per balansdagen 20091231 förelåg  
ingen utspädning för januari december 2009. Utspädningen är beräknad enligt BlackScholesmodellen. 

Nyckeltal – Koncernen  

Definitioner av nyckeltal

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

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning.

Vinstmarginal
Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat plus personalkostnader i förhållande till  
genomsnittligt antal anställda.

Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
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MSEK
2009

okt-dec

Proforma1

2008 
okt-dec 

2009
jan-dec

Proforma1

2008 
jan-dec

2008 
maj-dec

Nettoomsättning 57,6 58,3 223,1 219,7 141,9

Rörelsekostnader –55,6 –57,7 –222,4 –218,3 –141,7

Rörelseresultat 2,0 0,6 0,7 1,4 0,2

Finansnetto 6,0 2,2 7,9 2,2 2,2

Resultat efter finansiella poster 8,0 2,8 8,7 3,6 2,4

Bokslutsdispositioner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Skatt på periodens resultat –0,5 –0,5 –0,5 –0,7 –0,5
Periodens resultat 7,7 2,5 8,4 3,2 2,2

Resultaträkning i sammandrag  
– Moderbolaget

1 Avega Group har ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket medför att räkenskapsåret 2008 visas proforma. 
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MSEK
2009

31 dec
2008

31 dec 

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer 1,9 1,5
Andelar i koncernföretag 1,9 1,9
Summa anläggningstillgångar 3,8 3,4

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 57,2 37,3 

Kassa och bank 16,5 14,0 
Summa omsättningstillgångar 73,7 51,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 77,5 54,7 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 1,1 1,1
Fritt eget kapital 29,2 14,2
Summa eget kapital 30,2 15,3

Obeskattade reserver 0,2 0,4

Kortfristiga skulder 47,1 39,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 77,5 54,7

Balansräkning i sammandrag 
– Moderbolaget     
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Tilläggsupplysningar   

Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2009 upprättas koncernredo
visningen i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden 
från International Financial Reporting Interpretations 
 Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
tillämpats. Vid övergången har IFRS 1 tillämpats. Delårs
rapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårs
rapportering.

Jämförelseåret 2008 har omräknats i enlighet med de 
nya reglerna. Tidigare gjord goodwillavskrivning har 
återlagts vilket förbättrar resultat och eget kapital 2008 
(proforma) och 2008 (majdec) med 80 ksek. Föränd
ringen får även genomslag på samtliga nyckeltal, där 
marginalerna förbättras marginellt och likaså soliditeten 
samt vinst per aktie. Erhållet aktieägartillskott redovisas 
i enlighet med IFRS som övrigt tillskjutet kapital, tidigare 
redovisades detta under rubriken bundna reserver.
  
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekom
mendation RFR 2.2 Redovisning för juridisk person. Även 
av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden 
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2.1 innebär 
att moderbolaget för den juridiska personen skall tillämpa 
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag från och tillägg till IFRS som skall göras.

Ägarförhållanden

Avega Group AB, 5566011887 är dotterbolag till Rosek 
Invest AB, 5566168489 med säte i Stockholm.

Adresser

Avega Group AB
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm
08407 65 00
info@avegagroup.se

Avega Öresund AB
Gustav Adolfs Torg 45
211 39 Malmö
04010 51 00
info@avegagroup.se

Avega Väst AB
Box 112 36
40425 Göteborg
031701 53 00
info@avegagroup.se
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Granskningsrapport  

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av boksluts
kommunikén (delårsrapporten) för Avega Group AB 
(5566011887) per den 31 december 2009 och den tolv
månadersperiod som slutade detta datum. Det är styrel
sen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och rättvisande presentera denna delårsrapport 
i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 
grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning  
och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Över
siktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till  personer som 
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrå
gor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
om fattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS 
och god revisionssed i övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss 
en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad 
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 
 kommit fram några omständigheter som ger oss anled
ning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är 
upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlig
het med årsredovisningslagen.

Stockholm den 17 februari 2010 
KPMG AB

 
Mattias Johansson
Auktoriserad revisor


