BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 januari–31 december 2006

Stark tillväxt och lönsamhet i fjärde kvartalet
Perioden 1 januari – 31 december 2006 jämfört med samma period 2005:
• Nettoomsättningen uppgick till 1 116 MSEK (646), en ökning med 73 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 83 MSEK (48), en ökning med 73 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (54), en ökning med 56 procent.
• Resultat per aktie uppgick till 1,01 SEK (0,86), en ökning med 17 procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 39 MSEK
(31).
Fjärde kvartalet 2006 jämfört med fjärde kvartalet 2005:
• Nettoomsättningen uppgick till 339 MSEK (200), en ökning med 70 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK (24), en ökning med 79 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 44 MSEK (30), en ökning med 47 procent.
Händelser efter årets slut:
• Acando förvärvar Deva Management Consulting i Stockholm.
• Etablering av ett nytt dotterbolag i Danmark tillsammans med det av Acando
delägda dotterbolaget Webmedia.
Översyn av kapitalstruktur och utdelningspolicy
• Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en aktiesplit 2:1 kombinerad med
ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i
en ordinarie aktie och en inlösenaktie.
Inlösenaktien kommer att lösas in för 1,30 kronor per aktie, vilket motsvarar en
överföring av 100 MSEK till bolagets aktieägare.
• Styrelsen har, med verkan från och med räkenskapsåret 2007, antagit
utdelningspolicyn: ”Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska
uppgå till minst en tredjedel (1/3) av koncernens redovisade resultat efter skatt
hänförligt till moderbolagets aktieägare.”

ACANDO AB (publ)
Jakobsgatan 6
SE-111 52 Stockholm
Sweden
tel +46 (0)8 699 70 00
fax +46 (0)8 699 79 99
corp reg no 556272-5092
www.acando.com
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SAMMANFATTNING AV PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER
Omsättningstillväxten för koncernen under året var 73 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Tillväxten i Sverige var 34 procent varav den
organiska tillväxten för f d AcandoFrontec uppgår till 20 procent.
Resultatet för det fjärde kvartalet har i hög grad präglats av en positiv utveckling av
beläggningen i Sverige. Den förstärkning av försäljningsarbetet som vidtogs under
det tredje kvartalet har gett önskvärd effekt.
Lönsamheten i den förvärvade Resco-verksamheten i Sverige och e-motion har
väsentligt förbättrats och under det fjärde kvartalet bidragit till den förbättrade
marginalen.
En god tillväxt kan konstateras för verksamheten utanför Sverige. Denna tillväxt har
proforma, jämfört med samma period föregående år, varit:
• Tyskland, +32 procent.
• Finland, +43 procent.
• Baltikum och östra Europa, +101 procent (genom det delägda Webmedia)
OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER

(MSEK)

Sverige

Tyskland

Finland

1) 2) 3)

1) 4)

1) 4)

Webmedia

Totalt
1) 2) 3)

869,6

162,8

17,0

66,9

1116,3

Rörelseresultat

63,3

9,8

0,5

8,8

82,4

Rörelsemarginal

7,3%

6,0%

2,8%

13,2%

7,4%

Nettoomsättning

1)
2)
3)
4)

Inklusive koncerngemensamma kostnader.
Inklusive engångskostnader relaterade till samgåendet med Resco om 8 MSEK (varav 0 MSEK under
det fjärde kvartalet). Korrigerat för dessa engångskostnader, blev rörelsemarginalen i Sverige 8,2 %
och koncernen 8,1 %.
e-motion inkluderat fr. om den 1 mars och Resco fr. om den 15 mars.
Resco inkluderat fr. om den 15 mars.

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 116 MSEK (646). Rörelseresultatet uppgick till 83 MSEK (48), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,4
procent (7,4). I det redovisade rörelseresultatet för Sverige ingår engångskostnader
relaterade till samgåendet med Resco om 8 MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 84 MSEK (54).
Den bolagsskatt som redovisats som kostnad i resultaträkningen under
räkenskapsåret 2006 är noll och utgörs av nettot av återlagd samt aktiverad
skattefordran. Bolaget har underskottsavdrag på totalt 606 miljoner kronor till och
med taxeringsåret 2006, varav 196 miljoner kronor bedöms kunna utnyttjas de
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närmaste åren. Uppskjuten skatt om 55 miljoner kronor (28 procent) beräknat på
detta belopp har upptagits som finansiell tillgång i balansräkningen.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2006

(MSEK)

Sverige

Tyskland

Finland

1)

1)

1)

Webmedia

Totalt
1)

254,4

53,6

4,1

27,1

339,2

Rörelseresultat

38,0

0,5

-1,2

6,0

43,3

Rörelsemarginal

15,0%

1,0%

-30,8%

22,2%

12,8%

Nettoomsättning

1)

Inklusive koncerngemensamma kostnader

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 339 MSEK (200), vilket
motsvarar en ökning med 70 procent jämfört med samma period 2005.
Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK jämfört med 24 MSEK under samma period
föregående år, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,8 procent (11,5). Det
negativa rörelseresultatet i Finland är relaterat till ett enskilt projekt för en stor kund.
En god efterfrågan i Sverige, Baltikum och östra Europa har bidragit till
marginalökningen i dessa regioner. Den lägre marginalen i Tyskland är främst ett
resultat av att verksamhet etablerats respektive expanderats i Bremen och
Düsseldorf, vilket haft en tillfällig negativ inverkan på lönsamheten men skapat goda
förutsättningar inför det nya året.

Resultatet efter skatt uppgick under det fjärde kvartalet till 44 MSEK (30).
NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL
Q4 2006 Q3 2006 Q2 2006 Q1 2006 Q4 2005 Q3 2005 Q2 2005 Q1 2005
(MSEK)
339
246
Nettoomsättning
299
233
200
121
168
157
43
3
Rörelseresultat
16
21
24
3
11
10
12,8
1,1%
Rörelsemarginal
5,4%
9,0%
12,0%
2,5%
6,5%
6,4%
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MARKNAD OCH UTVECKLING
Sverige
Marknadsutvecklingen för Acando i Sverige var god under det första halvåret medan
beläggningen sjönk under semesterperioden juli-augusti. Under andra halvan av
september noterades en tydlig uppgång följt av ett stabilt fjärde kvartal.
Efterfrågeutvecklingen sett till volym har varit god under fjärde kvartalet och med
fortsatt goda förutsättningar under 2007. Dock kan konstateras en fortsatt prispress
vilket leder till begränsade möjligheter till prishöjningar.
Under det fjärde kvartalet har Acando skrivit avtal med SCA Hygiene Products AB
om ett för Acando strategiskt IT-projekt. Acando inför SAPs integrationsplattform
med medarbetare från Sverige och Estland.
Under december månad förnyades ramavtalet med AstraZeneca. Avtalet, som löper
över fem år, innebär att Acando och AstraZenecas samarbete fördjupas och numera
bedrivs i såväl Sverige som England.
Tyskland
Under det fjärde kvartalet har koncernens bolag i Tyskland fått många nya
kunder/uppdrag och beläggningen är god. Kontor finns i Hamburg, Düsseldorf,
Frankfurt och sedan slutet av året även i Bremen. Verksamheten i Bremen och
Düsseldorf har expanderats. Sammantaget skapar dessa förhållanden gynnsamma
förutsättningar för det nya året.
För att kunna möta den tilltagande efterfrågan på marknaden, har det tyska
dotterbolaget i större utsträckning än tidigare anlitat underkonsulter.
Bland de nya kunderna under det fjärde kvartalet kan nämnas Landesbank
Rheinland-Pfalz och Horbach/AWD. Större projekt hos bl a Airbus Spares och
Airbus Deutschland har förlängts under det fjärde kvartalet. Projekt har startats hos
Air Liquide, Unilever Deutschland, Vattenfall Europe och Comdirect Bank.
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Finland
Acandos verksamhet i Finland är helt inriktad på SAP-marknaden, som är fortsatt
stabil. Efterfrågan är god. Ramavtal har tecknats med bolaget ISS avseende
leverans av SAP-tjänster.
Baltikum och östra Europa (Webmedia)
Efterfrågan har varit god i Estland och Litauen och de nystartade verksamheterna i
Serbien och Rumänien har under det fjärde kvartalet uppnått ett nollresultat.
FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31
december 2006 till 136 MSEK (85). Därutöver har koncernen också en outnyttjad
checkkredit med en limit om 50 MSEK. Soliditeten uppgick till 69,2 procent (64,9
procent).
Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 21 MSEK
(24). Motsvarande kassaflöde för helåret uppgick till 39 MSEK (31). Den negativa
förändringen av rörelsekapitalet om 21 MSEK är av tillfällig karaktär.
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att besluta om en aktiesplit 2:1
kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje
aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.
Inlösenaktien kommer att lösas in för 1,30 kronor per aktie, vilket motsvarar en
överföring av 100 MSEK till bolagets aktieägare.
Bakgrunden till styrelsens förslag till split och utskiftning av ett större engångsbelopp
till aktieägarna är att anpassa koncernens balansräkning. Acando bedöms även
efter denna överföring till aktieägarna ha en stabil finansiell ställning som möjliggör
finansiering och utveckling av Acandos verksamhet.
MEDARBETARE
Det genomsnittliga antalet medarbetare under perioden var 925 (608). Antalet
medarbetare uppgick vid periodens slut till 1167 (683). Av dessa avser 721 Sverige,
249 Baltikum och östra Europa, 181 Tyskland och 16 Finland.
INVESTERINGAR
Koncernens nettoinvesteringar i materiella tillgångar uppgick för helåret till 7 MSEK
(6).
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Tvångsinlösen av resterande utestående aktier i f d Resco AB (publ.)
Acando AB innehar per den 31 december 95,27 procent av kapitalet och 97,03
procent av rösterna i Acando Europe AB (fd Resco AB som avnoterats från OMX
Stockholmsbörsen den 18 april). Acando har påkallat tvångsinlösen av resterande
utestående aktier i Acando Europe. Lösenpris för aktierna avgörs av skiljenämnd.
Acandos juridiska ombud bedömer att skiljedom kommer att meddelas under våren
2007. Förutsatt att domen inte överklagas, kan utbetalning till resterande aktieägare
i Acando Europe ske två månader efter att domen vunnit laga kraft.
MODERBOLAGET
Extern nettoomsättning i moderbolaget uppgick för helåret till 0 kronor (0).
Rörelseresultatet för motsvarande period blev -12 MSEK (-4).
Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick under perioden till 4 MSEK.
Moderbolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 71 MSEK (22).
HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT
Efter årets slut har bl a följande aktiviteter genomförts:
• Beslut har fattats om etablering av Acando Denmark A/S i Köpenhamn.
• Förvärv av Deva Management Consulting som ett led i den intensiva satsning
Acando gör inom området Information Management. Förvärvet tillför 20
management- och Business Intelligence-konsulter.
• Acando har fått fortsatt förtroende med förlängt ramavtal på Vattenfall.
Då ovan nämnda förvärv har gjorts i nära anslutning till publiceringen av
bokslutskommunikén har det inte varit praktiskt möjligt att redovisa de
tilläggsupplysningar om förvärven som krävs enligt IFRS. Dessa upplysningar
kommer att lämnas i årsredovisningen eller i delårsrapporten för kvartal 1.
UTSIKTER
Det är styrelsens bedömning att marknaden för konsulttjänster inom management
och IT förblir fortsatt god under 2007. Bolaget fortsätter att prioritera organisk tillväxt
med fokus på ökad lönsamhet.
Acando lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.
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UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Detta följer av
styrelsens förslag till inlösenprogram som presenterats ovan. Styrelsen har vidare,
med verkan från och med räkenskapsåret 2007, antagit utdelningspolicyn:
”Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en
tredjedel (1/3) av koncernens redovisade resultat efter skatt hänförligt till
moderbolagets aktieägare.”
VALBEREDNING
Styrelsens ordförande har, i enlighet med beslut på årets årsstämma, efter samråd
med bolagets största aktieägare utsett en valberedning. Valberedningens uppgift är
att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till
styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid årsstämman 2007.
I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:
Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando
Bengt Wallentin (på förslag av Acandos A-aktieägare)
Börje Bengtsson (på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag samt Svolder AB)
Valberedningen har inom sig utsett Bengt Wallentin till dess ordförande.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan
vända sig till valberedningen på e-post: valberedning@acando.com
eller på adress Acando AB, att: Valberedningen, Jakobsgatan 6, 111 52
Stockholm.

Stockholm den 6 februari 2007
Acando AB (publ)
Styrelsen

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
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KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION OCH FINANSIELLA HÄNDELSER
Årsredovisning för 2006 publiceras i början av april 2007 och kommer att finnas
tillgänglig på företagets hemsida www.acando.com eller på bolagets kontor på
Jakobsgatan 6 i Stockholm.
Årsstämma
Årsstämma äger rum torsdagen den 26 april 2007 klockan 15.00 i Salénhuset,
Norrlandsgatan 15, Stockholm.
Delårsrapport januari–mars 2007
Delårsrapport januari–juni 2007
Delårsrapport januari–september 2007
Bokslutskommuniké för 2007

26 april 2007
16 augusti 2007
26 oktober 2007
Februari 2008

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Wollung, VD och koncernchef
telefon 08-699 72 11
Per Killiner, CFO
telefon 08-699 74 06
www.acando.com

Ticker: ACAN

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och
genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder en
optimal balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad.
Acando-koncernen har en årsomsättning på drygt en miljard kronor och har mer än
elvahundra medarbetare i åtta länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordic
Exchange.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Acando upprättar sin koncernredovisning för 2006 enligt av EU-kommissionen
godkända International Accounting Standards (IAS/IFRS).
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial
Reporting, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation
RR 31, Delårsrapportering för koncerner, samt Årsredovisningslagen.
Moderbolagets redovisning överensstämmer med Årsredovisningslagen
I tillägg till de redovisningsprinciper som beskrivs i årsredovisningen för år 2005,
tillämpas följande redovisningsprinciper avseende koncernen:

•

•

IAS 19, Ersättningar till anställda – pensioner: Detta innebär att värdet av de
framtida pensionerna sätts av som skuld i balansräkningen. Beräkning och
betalning av pensioner sköts av PRI Pensionstjänst AB och kreditförsäkras hos
Pensionsgaranti/FPG. Pensionerna är säkerhetsställda genom borgen av
moderbolaget. Acando använder sig inte längre av FPG/PRI-metoden för
nyintjänad ITP utan betalar istället in ITP-premierna direkt till Alecta. Däremot
finns en pensionsskuld avseende tidigare intjänad ITP kvar i balansräkningen.

•

IAS 28, Andelar i intresseföretag: Intresseföretag redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. Med kapitalandelsmetoden menas att koncernens andel
av intressebolags resultat efter skatt ingår i koncernens resultat. I de fall
innehavet bedöms kortsiktigt och inte tillhör koncernens kärnverksamhet eller
där koncernen saknar inflytande över verksamheten och den finansiella
ställningen har innehavet redovisats till anskaffningsvärdet.
IFRS 2, Aktierelaterade ersättningar: Beräkning sker till marknadsvärde och
bokas som personalkostnad inklusive sociala avgifter. Hänsyn tas till
måluppfyllelse och personalomsättning. Värdering görs av Nordea Bank.

Rapportering per segment: Då bolagets primära segment är konsultverksamhet,
framgår omsättning och rörelseresultat för detta segment direkt i resultaträkningen.
I övrigt överensstämmer tillämpningen av IFRS med principerna beskrivna i 2005 års
årsredovisning för AcandoFrontec. Redovisningen har inte påverkats av nya
standarder som antagits under perioden.
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Koncernens resultaträkning
3 mån
okt-dec
2006

3 mån
okt-dec
2005

12 mån
jan-dec
2006

12 mån
jan-dec
2005

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

339
-4

200
2

1 116
-2

646
10

Totala intäkter

335

202

1 114

656

-192
-99
-1

-124
-53
-1

-687
-338
-6

-432
-171
-5

43

24

83

48

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1
0

1
-1

2
-1

1
-1

Resultat efter finansiella poster

44

24

84

48

-

6

-

6

Årets resultat

44

30

84

54

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen

39
5

29
1

77
7

53
1

0,51
0,49
76 537 363
79 963 013

0,50
0,46
55 658 810
60 460 207

1,07
1,01
71 199 327
75 538 881

0,94
0,86
55 658 810
60 463 707

76 643 668

55 658 810

76 643 668

55 658 810

79 678 579

60 735 487

79 587 939

60 735 487

(MSEK)

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Rörelsens övriga kostnader
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat, EBIT

Skatt*

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare**
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Genomsnittligt antal aktier före utspädning
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Antal utestående aktier vid periodens
utgång före utspädning
Antal utestående aktier vid periodens
utgång efter utspädning

Utspädning utgörs av 1 526 000 (1 275 517) konverteringsrätter och 874 348 (3 801 160) optioner
* Koncernens skatt för perioden är beräknad som periodens andel av beräknade skattekostnader för helåret.
**Resultat per aktie beräknas som årets resultat efter avdrag för minoritetsintressen delat med genomsnittligt antal aktier.
Minoritetsintresset uppkommer genom det delägda dotterbolaget Webmedia.
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Balansräkning i sammandrag för koncernen
31 dec
2006

31 dec
2005

Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

358
13
15
55
10
451

100
1
8
49
6
164

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

227
12
13
86
136
474

95
5
13
75
85
273

Summa tillgångar

925

437

Eget kapital och skulder
Eget Kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst
Minoritetens intresse
Långfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga skulder

96
357
-2
172
18
35
249

69
106
0
96
12
7
147

Summa eget kapital och skulder

925

437

(MSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
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Koncernens kassaflödesanalys
(MSEK)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Uppskjuten/Aktiverad skatt
Betald skatt
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Nettoförändring i rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

ACANDO AB (publ)
www.acando.com

3 mån
okt-dec
2006

3 mån
okt-dec
2005

12 mån
jan-dec
2006

12 mån
jan-dec
2005

44
-3
1

30
-6
1

84
-4
6

54
-6
5

42
-21

25
-1

86
-47

53
-22

21
-4
3
20
116
136

24
-9
1
16
69
85

39
-11
23
51
85
136

31
-16
1
16
69
85
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Eget kapital
31 dec
2006

31 dec
2005

Vid periodens början
Ny/apport emission
Kapitalanskaffningskostnad
Förvärv av egna aktier
Personaloptionsprogram
Valutakursdifferens
Förvärv av minoritet
Årets resultat

283 561
277 650
-3 111
-734
3 255
-3 436

218 817
551
-

83 385

114
10 790
53 289

Vid periodens slut

640 570

283 561

17 596

11 910

622 974

271 651

(KSEK)

Minoritetens intresse
Utgående eget kapital hänförligt
till moderbolagets aktieägare

Specifikation av Eget kapital för året

(KSEK)
Ingående balans 2006-01-01

Hänförligt till moderbolagets ägare
Hänförligt till minoritet
Aktie Övrigt tillskj.
Reserver Balanserad
Balanserad
kapital
kapital
vinst
vinst
69 573
106 314
114
95 650
11 910

Valutakursdifferenser

-2 177

Summa transaktioner
redovisade direkt i eget kapital

-2 177

Årets resultat
Summa totalt redovisade
intäkter och kostnader

-2 177

Emission
Apportemission
Konvertibelt förlagslån
Kapitalanskaffningsskostnad
Egna aktier för incitamentsprogram
Incitament

4 829
21 403

Utgående balans 2006-12-31

95 805

-1 259
-1 259

-3 436

6 945

83 385

76 440

5 686

79 949
28 626
249 024
2 213
-3 111
-734
1 042

-734
1 042
-2 063

-3 436

76 440

23 797
227 621
2 213
-3 111

356 834

Totalt
283 561

172 398

17 596

640 570

Under perioden har de konvertibla förlagslånen 03/06 omvandlats till aktier.
Teckningsoptioner enligt program 2003/2006 kan lösas fram till 31 december 2006.
Moderbolaget har under perioden köpt 420 000 aktier. Personal har köpt 405 000 av dessa aktier som ett led i
personaloptionsprogrammet som beslutades på årsstämman i april.

ACANDO AB (publ)
www.acando.com
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Nyckeltal

3 mån
okt-dec
2006

3 mån
okt-dec
2005

12 mån
jan-dec
2006

12 mån
jan-dec
2005

Resultat
Nettoomsättning
Rörelseresultat, EBIT
Resultat före skatt

339
43
44

200
24
24

1 116
83
84

646
48
48

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT

12,8

11,5

7,4

7,4

-

-

8,9
10,7

19,2
21,6

Finansiell ställning
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr

69,2
66

64,9
40

69,2
57

64,9
44

Per aktie
Eget kapital per aktie, SEK
Kassaflöde per aktie, SEK
Resultat per aktie, SEK

8,05
0,26
0,49

4,67
0,26
0,46

8,05
0,68
1,01

4,67
0,26
0,86

Anställda
Antal anställda vid periodens slut
Genomsnittligt antal anställda
Nettoomsättning per anställd, TSEK

1167
1108
306

683
603
332

1167
925
1206

683
608
1063

2

1

7

6

(MSEK)

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

Nettoinvesteringar, MSEK

ACANDO AB (publ)
www.acando.com

14 (14)

