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Fortsatt stark tillväxt med ökad lönsamhet
Perioden feb-apr
•
•
•
•

Omsättningen ökade till 48,0 MSEK (35,1) vilket motsvarar en ökning om
37%
EBITDA uppgick till 3,2 MSEK (1,2) vilket motsvarar en ökning med 171%
och ger en EBITDA marginal om 6,8% (3,4%)
Resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (0,3)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 MSEK (-3,2)

Perioden maj-apr
•
•
•
•

Omsättningen ökade till 174,1 MSEK (134,2) vilket motsvarar en ökning om
30%
EBITDA uppgick till 9,4 MSEK (5,0) vilket motsvarar en ökning med 86% och
ger en EBITDA marginal om 5,4% (3,8%)
Resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK
(varav minoritetens andel 0,1 MSEK)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 MSEK (1,7)

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,14 SEK per aktie (0,12)
Förvärvet av Magna AB skall delvis (9,6 MSEK) finansieras med nyemitterade aktier
i Maxkompetens Sverige AB. Exakt antal nyemitterade aktier är inte fastställt då
avstämningsperioden löper fram till och med 2017-07-31. Styrelsen bedömning är att
man kommer emittera ca 1,4 miljoner aktier + -12 %. Efter emissionen beräknas
antal aktier därmed uppgå till ca 12 979 816 aktier (11 579 816) och utdelningen
förväntas därmed uppgå till ca 1,8 MSEK.
Gungställningen AB har beslutat att amortera hela sin del av utdelningen vilket
innebär att merparten av utdelningen således kommer att återbetalas till
Maxkompetens Sverige AB såsom amortering.
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Vd:s kommentar
Maxkompetens har haft ytterligare ett händelserikt år. Våra rapporter visar att vår
fastlagda strategi och vårt fokuserade arbete steg för steg tar oss närmare vårt mål
om 8% i EBITDA. EBITDA-marginalen för fjärde kvartalet landade på 6,8% mot 3,4%
för motsvarande period föregående år. Att avsluta året med ett kvartal som är det
resultatmässigt bästa sedan noteringen 2015 känns inte bara bra utan visar även att
vi valt rätt väg. Trots att merparten av vårt arbete syftar till att öka marginalen
uppvisar vi en organisk tillväxt för fjärde kvartalet på cirka 28%. Det kan jämföras
mot bemanningsföretagens rapporterade tillväxt på 19% för kvartal 1 (jan – mars).
Omsättningsökningen för fjärde kvartalet inklusive förvärv uppgick till 37% vilket
motsvarar en omsättning om 48 034 tkr, att jämföras med 35 123 tkr för samma
period föregående år.
Det är en i grunden bra orderingång i kombination med ett strukturerat arbete som vi
ser resultatet av, trots att april innehöll väldigt få debiterbara dagar. Kandidatbristen
på marknaden gör sig påmind för flertalet av våra affärsområden och vi arbetar
intensivt med att utveckla vår digitala plattform WAP (Work and Passion). WAP
förväntas successivt minska vår känslighet mot att drabbas av kandidatbrist oavsett
hur arbetsmarknaden utvecklar sig.
Maxkompetens intäkter ökade för helåret 2016/2017 till 174 071 tkr att jämföras med
134 178 tkr för föregående räkenskapsår, en ökning med 30%. Under samma period
ökade EBITDA-resultatet till 9 369 tkr från 5 047 tkr, en ökning med 86%.
Som jag tidigare kommunicerat är vi på rätt väg och våra planer för innevarande år
känns väl genomtänkta och väl balanserade samtidigt som vi har stabila ledarteam
som för bolagen framåt. Vi fortsätter att löpande förbättra marginalen och välja våra
affärer. Vi lägger stor energi och kraft på integrationen av våra förvärv. Jag kan
också glädjande meddela att förvärvet av Magna har fungerat mycket bra. Vi är
redan före tidsplanen i form av personlig integration och säkrade affärer.
Multiekonomernas integration påbörjas på allvar efter sommaren med
systemintegration och flytt till våra lokaler.
Verkställande direktör, Ronny Siggelin
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Förändringar i koncernens sammansättning under året
Hampf Ekonomi & Redovisning AB har konsoliderats 1 juli – 30 april (10 mån)
Help at Work Sweden AB (fusionerat) har konsoliderats 1 sept-30 april (8 mån)
Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB har konsoliderats 1 maj- 31 dec
(8 mån)
Omsättning
Koncernens omsättning ökade under fjärde kvartalet till 48,0 MSEK (35,1) varav
nettoomsättningen uppgår till 47,9 MSEK (35,0). En ökning med 37% (3%).
Koncernens omsättning under helåret ökade till 174,1 MSEK (134,2) varav
nettoomsättningen uppgår till 173,1 MSEK (133,7). En ökning med 30% (17%).
I fjärde kvartalet 16/17 ingår till skillnad från samma period föregående år
omsättningen från Hampf Ekonomi & Redovisning AB samt Help at Work Sweden
AB (fusionerat) i koncernen i sin helhet. Svensk vård & kompetensutveckling i
Stockholm AB ingår dock ej till skillnad från föregående år då de ingick två månader
under fjärde kvartalet 15/16.
Resultat
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under fjärde kvartalet till 2,4
MSEK (0,6) vilket ger en rörelsemarginal om 4,9 % (1,6 %). Rörelseresultatet har
under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 0,9 MSEK (0,6).
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick på helåret till 6,0 MSEK (2,8)
vilket ger en rörelsemarginal om 3,5% (2,1%)
Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 april 2017
till 1,9 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden
feb-apr till -2,3 MSEK (-3,2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
2,5 MSEK (2,8).
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 12,3 MSEK varav 9,3 MSEK ingår i
posten kortfristiga skulder. Utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 7,3 MSEK och
har klassificerats om från långfristig- till kortfristig skuld.
Investeringar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -1,8
MSEK (-1,9 MSEK) vilket främst är hänförligt till utbetalning av handpenning
avseende förvärv samt periodens investering i digitaliseringsprojektet.
Under finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen ingår fordran på
moderbolaget om 8,6 MSEK (9,0) som har klassificerats om från kortfristig fordran.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8
samt senast avlämnade årsredovisning.
Väsentliga händelser under perioden:
Avtal om förvärv av Multiekonomerna J&M AB signerat 2017-04-19. En fast
köpeskilling om 9,7 MSEK är avtalad. 60 % betalas kontant vid tillträdet, resterande
del betalas kontant 12 månader efter tillträdesdagen. Vi beräknar att finansiera 50 %
genom förvärvslån. Tillträdesdagen är satt till den 1 september 2017
2017-04-27. Maxkompetens har slutfört due diligence för förvärvet av
Multiekonomerna J&M AB. Tillträdesdagen är satt till den 1 september 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
Avtal om förvärv av Magna AB signerat 2017-05-11. En fast köpeskilling om 18,6
MSEK är avtalad. 9 MSEK betalas kontant vid tillträdet, resterande del om 9,6 MSEK
betalas genom en apportemission till säljarna där man räknar fram volymviktad
snittkurs på Maxkompetens aktier mellan datum 2017-04-20 och 2017-07-31.
2017-05-30. Maxkompetens har slutfört due diligence för förvärvet av Magna AB.
Tillträdesdagen är satt till den 1 juni 2017.
2017-06-01. Tillträde Magna AB.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Helår 16/17 Helår 15/16 Q4 16/17
Q4 15/16
2016-05-01 2015-05-01 2017-02-01 2016-02-01
2017-04-30 2016-04-30 2017-04-30 2016-04-30

TSEK
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar

174 071
- 164 703
9 369

134 179
- 129 131
5 047

48 034
- 44 788
3 247

35 123
- 33 926
1 197

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat efter avskrivningar

-

3 370
5 998

-

2 243
2 805

-

896
2 351

-

623
574

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

-

259
5 739

-

24
2 780

-

96
2 255

-

7
567

Skatt
Periodens resultat
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

-

2 095
3 644

-

1 087
1 693

-

684
1 571

-

279
287

3 503
140

1 641
52

1 571
-

235
52

Resultat per aktie (utestående) före utspädning ,SEK*
Resultat per aktie (utestående) efter utspädning, SEK*

0,30
0,30

0,14
0,14

0,14
0,14

0,02
0,02

Resultat per aktie (genomsnitt) före utspädning, SEK**
Resultat per aktie (genomsnitt) efter utspädning, SEK**

0,30
0,30

0,15
0,15

0,14
0,14

0,02
0,02

Antal aktier, genomsnitt (milj st)
Antal utestående aktier vid periodens slut (milj st)

11,6
11,6

10,9
11,6

11,6
11,6

11,6
11,6

* Baserat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier vid
periodens slut, justerat för fondemission och split
** Baserat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med ett vägt genomsnitt av
antal aktier under perioden, justerat för fondemission och split
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Koncernens balansräkning i sammandrag
TSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2017-04-30 2016-04-30

16 987
526
9 771
27 285

11 182
253
8 997
20 433

35 061
1 898
36 959
64 244

26 551
5 047
31 598
52 031

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

13 337
13 337
1 026
2 969
46 912

11 223
1 574
12 797
690
2 356
36 188

Summa eget kapital och skulder

64 244

52 031

maxkompetens.se

Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag. Vi är samtidigt en
aktör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser såsom omställning.

Bokslutskommuniké 2016/2017

Koncernens förändring i eget kapital
TSEK
Belopp vid periodens ingång
Nyemission
Emissionskostnader
Skatt på emissionskostnader
Utdelning
Periodens resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Minoritetsintresse vid periodens ingång
Förvärv av dotterföretag
Periodens resultat
Försäljning av dotterföretag
Eget kapital hänförligt till minoriteten
Summa eget kapital

Helår 16/17 Helår 15/16 Q4 16/17
Q4 15/16
2016-05-01 2015-05-01 2017-02-01 2016-02-01
2017-04-30 2016-04-30 2017-04-30 2016-04-30
11 223
7 867
11 767
10 988
11 849
-2 735
601
-1 390
-8 000
3 503
1 641
1 571
235
13 337
1 574
140
-1 714
0
13 337

11 223

13 337

1 522
52
1 574
12 797

11 223
1 522
52

0
13 337

1 574
12 797

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Helår 16/17
2016-05-01
2017-04-30
4 267
9 996
2 580
3 149
5 047
1 898

Helår 15/16
2015-05-01
2016-04-30
1 743
- 5 179
7 367
3 932

Q4 16/17
2017-02-01
2017-04-30
- 2 312
- 1 787
2 502
- 1 597

Q4 15/16
2016-02-01
2016-04-30
- 3 189
- 1 879
2 759
- 2 309

1 115
5 047

3 495
1 898

7 356
5 047

Koncernens nyckeltal
TSEK
Omsättning

Helår 16/17 Helår 15/16 Q4 16/17
Q4 15/16
2016-05-01 2015-05-01 2017-02-01 2016-02-01
2017-04-30 2016-04-30 2017-04-30 2016-04-30
174 071

134 179

48 034

35 123

Intäktstillväxt

30%

17%

37%

3%

EBITDA

9 369

5 047

3 247

1 197

EBITDA-marginal

5,4%

3,8%

6,8%

3,4%

Rörelsemarginal

3,5%

2,1%

4,9%

1,6%

Soliditet

21%

25%

21%

25%
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Definitioner nyckeltal
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar
EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättningen.
EBIT
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättningen.
Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintresse (med avdrag för latent skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Bolagskalender
Räkenskapsår är 1 maj – 30 april.
2017-09-28
2017-10-10
2017-12-14
2018-03-22
Juni 2018

Delårsrapport Q1 2017/2018
Årsstämma 2016/2017
Delårsrapport Q2 2017/2018
Delårsrapport Q3 2017/2018
Bokslutskommuniké 2017/2018

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas 2017-10-10, kallelse till stämma sker enligt paragraf 8
i bolagsordningen. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med den
19 september på Maxkompetens hemsida; www.maxkompetens.se

Frågor gällande denna rapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se
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Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl:08:45 CET
Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.
Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar
kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt
konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag
kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och
har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka
19 000 elever.

