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Agenda
• Summering Q3 2021
• Utveckling under perioden
• Uppföljning av B3s åtgärdsprogram
• B3s intresseföretag
• Ny VD utsedd för B3
• Viktiga händelser under kvartalet

Q3 2021

15% organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat
• Omsättningen uppgår till 189 (163,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 15,6 % (-7,4) procent
• Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet uppgår till 15 (7,5) MSEK med en
rörelsemarginal om 7,9 (4,6) procent
• Resultat efter skatt uppgår till 5,5 (4,2) MSEK
• Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,57 (0,45) SEK
• Antalet konsulter (i genomsnitt) har ökat med 50 från årsskiftet och 29 under kvartalet.
• Nedskrivningar om 5,9 miljoner, hänförlig till ett bolag, belastar finansnettot i
koncernens resultaträkning för 2021 men påverkar ej kassaflödet
• B3s accelererade åtgärdsprogram har under kvartalet utvecklats enligt plan
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Omsättning och resultat

Succesiv förbättring av Q3-intäkter och resultat år för år

Den rosa linjen visar utvecklingen per rullande 12 månader
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Rörelsemarginal och vinst per aktie
Förstärkning av Q3-rörelsemarginalen och vinst per aktie kvartalsvis
Vinst per aktie

]

Affärsområden, resultat (EBIT)
Förstärkt Q3-resultat i samtliga tre affärsområden

Den rosa linjen visar utvecklingen per rullande 12 månader
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Affärsområden, omsättning
Ökad omsättning i samtliga tre affärsområden

Den rosa linjen visar utvecklingen per rullande 12 månader

Pågående åtgärdsprogram
Tre huvudspår ska bidra till ökad lönsamhet
1. Anpassning av ledartätheten i koncernen. Detta
sker genom att dels reducera antalet ledare, dels
engagera flera ledare i debiterbara uppdrag
2. Minskning av overheadkostnader i moderbolaget
3. Anpassning av övriga overheadkostnader som
hyror, IT m.m.

Uppföljning B3s åtgärdsprogram
På väg enligt plan i Q3

Realisering av åtgärder (30MSEK):
• Åtgärder förväntas ge full effekt från och med Q222
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Genom kombinationen av dessa åtgärder och organisk tillväxt kommer rörelsemarginalen på R12m bas överstiga 10% i Q222.

Ökat fokus för att nå målen
Finansiella mål (uppdaterade augusti 2021)

• Passera 1 miljard SEK i årsomsättning och fortlöpande växa snabbare än marknaden
• Uppnå minst 10% rörelsemarginal (EBIT) under 2022 (tidigare 8-12%)
• Växa vinst per aktie i takt med eller snabbare än EBIT
• Skuldsättningskvoten som andel av EBITA ska normalt understiga 1,5
• Bolaget ska årligen dela ut upp till två tredjedelar av bolagets
resultat efter skatt*
*hänförligt till aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), dock med beaktande av koncernens behov av kapital
för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv.

B3s intresseföretag

En såddverksamhet för entreprenörsdrivna startups
• B3 har haft en modell för att starta nya intresseföretag sedan 2018
• Ett sätt att starta entreprenörsdrivna bolag till lägre risk
• Bolagen startas med ägarförhållande 50/50 med option för B3
att öka innehavet
• För närvarande omfattar B3s intresseföretag ca 130 medarbetare och
ca 100 MSEK i omsättning
• Intresseföretagen påverkar finansnettot med B3s ägarandel men inte koncernens rörelseresultat
• B3 har för avsikt att succesivt öka ägarandelen och konsolidera in
intresseföretagen i koncernens resultat (intresseföretagen övergår då till dotterbolag).
Konsolidering ger sannolikt ett betydande tillskott i volym med en måttlig försämring av resultatmarginal
• En fallerande satsning har i Q3 skrivits ned och belastar finansnettot med 5,9 miljoner, men är inte
kassaflödespåverkande

Anette Billing – Ny VD för B3
En omfattande rekryteringsprocess är nu slutförd
• Anette Billing har utsetts till ny VD och koncernchef
för B3 Consulting Group
• Anette Billing har lång och gedigen erfarenhet från
ledande positioner inom IT-konsultbranschen och
kommer närmast från Cybercom
• Förväntas tillträda tjänsten senast den 1 april 2022

Andra viktiga händelser
Affärer och utmärkelser

Ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet
Ett B3-lett konsortium har genom bolaget B3 Management Sourcing AB
tecknat ett nytt ramavtal med Kammarkollegiet.
• Ramavtalet omfattar Kammarkollegiets upphandling
Managementtjänster: Verksamhets- och organisationsutveckling.
• Ramavtalet gäller i fyra år med ett maximalt värde om 1,2 miljarder kr.
Stark marknad med många affärer
B3 har under hösten upplevt en stark marknad med hög efterfrågan på
bolagets tjänster och många nystartade uppdrag.
En av Europas bästa arbetsplatser
B3 har utsetts till en av Europas bästa arbetsplatser och placerar sig
som bästa svenska företag i kategorin företag med fler än 500
anställda, ”Best Large Workplaces in Europe”.

Skapar möjligheter tillsammans
Finansiell kalender
Delårsrapport Q3, juli-sept
Bokslutskommuniké 2021
Delårsrapport Q1 jan-mars
Årsstämma för 2021
Delårsrapport Q2 jan-juni
Delårsrapport Q3 jan-dec

9 november 2021
18 februari 2022
27 april 2022
6 maj 2022
20 juli 2022
28 oktober 2022
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Finansiell utveckling Q3 2021
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Andel per AO och bransch
Resultatfördelning

Andel av omsättning per bransch R12
Andel av omsättning, 9m

Digital Innovation
Digital Management
Cloud & Technology

Andel av EBIT, 9m
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Vår långsiktiga utvecklingsresa
EBIT
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Medarbetare

Exempel på kunduppdrag

Såhär skapar B3 nya möjligheter tillsammans med kunderna

PARKS & RESORTS

B3s specialistbolag Rebel and Bird
har sedan flera år arbetat
tillsammans med Parks and
Resorts för att utveckla bästa
möjliga digitala upplevelser. I
samband med pandemin har nya
tjänster lanserats för att möjliggöra
en säker öppning av parkerna,
bland annat ett datum- och
tidsbokningssystem för entré och
inträde.

SKOLVERKET

B3 hjälper Skolverket att
kvalitetssäkra säkerheten vid
digitaliseringen av de nationella
proven genom konsulter med
spetskompetens inom IT-säkerhet.
I uppdraget ingår även validering
att Skolverket lever upp till
rådande lagkrav.

NATURVETARNA

B3 har utvecklat ett nytt
verksamhetssystem åt
fackförbundet Naturvetarna. Med
Dynamics 365 som grund har B3
byggt en framtidssäker och
molnbaserad lösning som stöder
verksamhetens behov, lägger
grunden för ett effektivare
arbetssätt och dessutom reducerar
personberoenden.
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B3 bistår i varje steg av digitaliseringsprocessen
STRATEGI &
VERKSAMHETSUTVECKLING

Affärsutvecklare
Affärsanalytiker
Förändringsledare

ANALYS &
KRAVUTVECKLING

Kravledare & kravställare
Informationsanalytiker
Arkitekter

REALISERING

Program- & projektledare
UX-specialister
Inköpsstrateger

IMPLEMENTERING

Testledare & testare
Utvecklare
Rollout Managers

Hos B3 finns kompetensbredd, erfarenhetsbas och
leveranskapacitet med konsulter som både har
erfarenheten och drivkraften för att kunna leda och
genomföra större förändringsprojekt

DRIFT OCH
UNDERHÅLL

Service Delivery Managers
Infrastrukturspecialister
Cloudexperter
DBA

B3 utvecklas tillsammans med kunderna
En stark kundbas med många långa kundrelationer

