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Januari - september 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 53,7 MSEK (56,5)  

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -2,0 MSEK (-0,4) 

• Rörelseresultatet uppgick till -7,1 MSEK (-5,8)  

• Resultat efter skatt blev –8,5 MSEK (-7,3) 

• Resultat per aktie blev -0,12 SEK (-0,48) 

• Soliditeten uppgick vid periodens slut till 36,9 % (16,8) 

• Eget kapital per aktie uppgår till 0,25 SEK (0,63) 

Juli - september 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK (16,9)  

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -2,0 MSEK (-0,5) 

• Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-2,3)  

• Resultat efter skatt blev -4,2 MSEK (-2,9) 

• Resultat per aktie blev -0,05 SEK (-0,16) 

Väsentliga händelser under kvartalet 
• I början av juli förnyade Amnode sitt mångåriga 

leveransavtal med Scania. Avtalet sträcker sig fram 
till sista december 2018 och omfattar ca 30 mkr i 
produktionsvärde.  

• En riktad emission slutfördes i mitten av juli som 
tillförde cirka 6,1 MSEK i likviditet.  
 

Händelser efter kvartalets utgång 
• Ett nytt flerårigt kundavtal ingicks under oktober med 

en global leverantör av flödeskomponenter till framför 
allt den tunga fordonsindustrin. Beräknat ordervärde 
under 2018 ca 20 mkr och ca 30 mkr under 2019.  

• Styrelsen har villkorat av den extra bolagstämmans 
godkännande den 30 november 2017, beslutat att 
genomföra en företrädesemission som är garanterad 
och tillför Amnode ca 10 MSEK i likviditet. 

 

Vår aktie 
• Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 

2017, var per aktie 0,78 SEK (10 222 avslut) under 184 
handelsdagar på marknadsplatsen (2,07 (7 738 avslut) 
under samma period 2016, under 179 handelsdagar).  
 

Nyckeltal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delårsrapport januari – september 2017 

VD:s kommentar:  

Den negativa utvecklingen fortsatte i det tredje kvartalet, 
Amnode backar sig in i framtiden med sjunkande 
omsättning och försämrat resultat, jämfört med utfallet för 
Q3 2016 vilket förklaras dels av utfasning av ett antal 
produkter under andra och tredje kvartalet, dels av 
fortsatta produktionsproblem i Gnosjö som lett till släp i 
planerade leveranser samt att förberedelserna för 
produktionssättning av de nya volymerna som 
annonserats tagit både mer tid och resurser i anspråk. 
Dessa nya volymer kommer att börja levereras i slutet av 
fjärde kvartalet och kommer att få full effekt i första 
kvartalet 2018. Mycket av produktionsproblemen är 
hänförliga till en äldre maskinpark som nu automatiserats, 
vilken mer och mer går obemannad och som på sina håll 
är hårt belastad. Vår annonserade nyemission är bland 
annat avsedd att försöka råda bot på denna typ av 
flaskhalsar. Därtill har priset på våra viktigaste insatsvaror 
ännu engång börjar dra iväg utan att vi under perioden 
kunnat kompensera oss för detta mot nästa led. 

Under perioden har Amnodes nettoomsättning backat 
med ca 5 procent (-2,8) MSEK, vilket slagit hårt mot 
rörelseresultatet för perioden samtidigt har 
rörelsekapitalet försämrats med närmare -5,4 MSEK, detta 
tillsammans påverkar likviditets-situationen som fortsatt 
kommer att vara ansträngd fram till slutet av året vilket 
kortsiktigt hämmar en del planerade åtgärder.  

Förhoppningsvis kan vi trots detta få ordning på vårt släp 
samt genomföra de åtgärder som behövs för att säkra en 
stabilare produktion under det som kvarstår av året. 

Glädjeämnen i ett annars dystert kvartal är att smedjan i 
Skultuna börjar få upp farten igen efter effekterna av 
presshaveriet i slutet av 2015 och att vi under sommaren 
och efter periodens slut har tagit samt kommunicerat nya 
betydande och viktiga ordervolymer . Bland annat från en 
ny stor kund vilket ger förhoppningar inför framtiden, 
men detta hjälper oss föga i dagsläget. Vi ser vissa 
möjligheter att köra ikapp en del av den tappade 
omsättningen och resultatet under ett i och för sig normalt 
relativt starkt fjärdekvartal samtidigt som vi inriktar oss 
på att försöka säkra förutsättningarna för ett bra 2018.   

Genom den beslutade och annonserade nyemissionen i 
slutet på året har styrelsen säkrat tillgången till 
nödvändigt rörelsekapital och strukturkapital vilket ger 
bra förutsättningar för att vi skall nå delmålen för 2018 till 
de tidigare annonserade finansiella målen, minst 100 
MSEK i omsättning och minst 12 % i EBITDA i bokslutet 
2019. 

Sammantaget så står Amnode fast vid dessa måltal även 
om viss tidsmässig förskjutning inte kan uteslutas och att 
målet just nu känns rätt avlägset, om än fortsatt möjligt att 
nå. 

Lars Save, VD och koncernchef 

Q3 
Amnode AB (publ) 

Q3 2017 Q3 2016 9M 2017 9M 2016 2016

Nettoomsättning, TSEK 14 501 16 886 53 672 56 467 76 062

Nettoomsättningstillväxt % -14,1 -3,2 -4,9 -5,0 -5,1

Rörelseresultat EBITDA, TSEK -2 022 -524 -2 024 -435 -1 170

Rörelsemarginal EBITDA % -13,9 -3,1 -3,8 -0,8 -1,5

Rörelseresultat, TSEK -3 716 -2 294 -7 102 -5 847 -8 570

Rörelsemarginal % -25,6 -13,6 -13,2 -10,4 -11,3

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -1 365 -1 383 -8 716 -461 112

http://www.amnode.se/
http://www.amnode.se/
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Verksamheten 

Amnode AB äger 93,6 procent av A M Stacke 
Group som är koncernens bearbetningscentrum 
i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning 
av mässings- och stålkomponenter inom tunga 
fordon-, energi, och VVS sektorn. A M Stacke 
Group äger också dotterbolaget SGV Produktion 
AB som är koncernens smedja i Skultuna och 
leverantör av varmpressade och maskin-
bearbetade mässing artiklar.  

Händelser under perioden 

Omsättningsminskningen för de första nio 
månaderna jämfört med 2016 beror dels på 
utfasning av ett antal produkter under andra och 
främst tredje kvartalet, dels av fortsatta 
produktionsproblem i Gnosjö som lett till släp i 
planerade leveranser samt att förberedelserna 
för produktionssättning av de nya volymerna 
som annonserats tagit både mer tid och resurser 
i anspråk. 

Det operativa resultatet (Rörelseresultatet 
EBITDA justerat för resultat från 
koncern/intressebolag) för perioden januari – 
september 2017 visar en resultatförsämring om -
1,6 MSEK jämfört med föregående år vilket 
förklaras dels av lägre försäljning, dels högre 
materialkostnader vilket till viss del 
kompenseras av lägre personalkostnader, lägre 
övriga kostnader och avskrivningar.  

Orderläget inför avslutningen av 2017 är gott, 
om produktionen kan möta de planerade 
avropen för kvartalet kommer fjärde kvartalet 
att ha positiv omsättningstillväxt jämfört med 
föregående år.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten har 
försämrats med ca 8,2 MSEK jämfört med 
samma period 2016. Vilket dels förklaras av ett 
sämre rörelseresultat före avskrivningar om ca 
2,0 MSEK. Rörelsekapitalet har försämrats med 
6,4 MSEK, vilket i huvudsak är hänförligt till att 
leverantörsskulder minskat jämfört med 
årsskiftet då en viss eftersläpning av betalningar 
till leverantörerna förelåg samt att en 
lageruppbyggnad har skett under perioden. För 
att säkra tillgången till likvida medel under 
sommaren och i samband med uppstart av 
hösten genomfördes en riktad emission om 
totalt 6,2 MSEK vilken kortsiktigt har förbättrat 
koncernens likviditetssituation.   

 

 

Omsättning och resultat januari- 
september 

Nettoomsättningen uppgick till 53,7 MSEK 
under perioden, jämfört med 56,5 MSEK 
motsvarande period i fjol.  

Rörelseresultatet uppgick till -7,1 (-5,8) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -13,2               
(-10,4) procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var -2,0 (-0,4) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 3,6 MSEK, jämfört med 3,9 2016, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 1,5 MSEK, 
jämfört med 1,5 MSEK motsvarande period 
2016. 

Finansnettot var -1,1 MSEK under perioden, 
jämfört med -1,3 MSEK motsvarande period 
2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i de 
operativa bolagen.  

Skattekostnaden under perioden uppgick till          
-0,2 (-0,1) MSEK, motsvarande en genomsnittlig 
skattesats om -3 (-2) procent. 

Periodens resultat var -8,5 (-7,3) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,48) 
SEK. 

Händelser under kvartalet 

I början av juli förnyade Amnode sitt mångåriga 
leveransavtal med Scania som länge varit 
koncernen största kund. Det förnyade avtalet 
sträcker sig fram till sista december 2018 och 
omfattar ca 30 mkr i produktionsvärde. De 
planerade volymerna i avtalet omfattar en 
betydande andel helt nya Scania artiklar viktiga 
för Amnode då äldre artiklar löpande fasas ut ur 
produktionen. 

För att säkra tillgången till likvida medel under 
sommaren och inför uppstarten efter semestern 
samt att säkra produktionsapparaten inför 
fjärde kvartalets planerade volymer beslutade 
styrelsen att med stöd av sitt bemyndigande 
genomföra en riktad nyemission av aktier. 
Emissionen omfattade 20 866 668 aktier och 
registrerades den 18 juli 2017 genom 
emissionen förstärkte likviditeten med 6,1 
MSEK. 

 

 

 

http://www.amnode.se/
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Omsättning och resultat juli-sept 
 

Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK 
under tredje kvartalet, jämfört med 16,9 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol.  

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (-2,3) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -25,6              
(-13,6) procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var -2,0 (-0,5) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 1,2 MSEK, jämfört med 1,3 2016, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, 
jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 
2016. 

Finansnettot var -0,3 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,5 MSEK motsvarande kvartal 
2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i de 
operativa bolagen.  

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till -0,1 
(-0,1) MSEK, motsvarande en genomsnittlig 
skattesats om -3 (-5) procent. 

Periodens resultat var -4,2 (-2,9) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,16) 
SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -8,7 (-0,5) MSEK under de första nio 
månaderna.  Det negativa kassaflödet från den 
löpande verksamheten förklaras i huvudsak av 
det negativa resultatet, minskade leverantörs-
skulder samt en ökad lageruppbyggnad.  

Investeringar 

Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 2,0 (0,6) MSEK. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 24,6 MSEK, 
jämfört med 19,1 MSEK per 31 december 2016. 
Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till 
minskad kassa samt ökad belåning.  

Likvida medel uppgick till 0,9 MSEK, jämfört 
med 3,0 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har 
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 
9,5 MSEK, varav 8,0 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 6,7 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Eget kapital 

Eget kapital uppgick den 30 september 2017 till 
22,1 (24,4 per 2016-12-31) MSEK, vilket 
motsvarar 0,25 (0,47) SEK per utestående 
aktie. Förändringar av antalet utestående aktier 
och eget kapital visas på sidan 7. Några 
utestående options- eller konvertibelprogram 
fanns inte per den 3o september 2017.  

Aktien 

Efter den riktade emissionen registrerades den 
18 juli 2017 är Amnodes aktiekapital fördelat på 
87 223 852 aktier med ett kvotvärde om 0,25 
SEK. Samtliga aktier utgörs av samma serie och 
äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. 
Aktien handlas sedan den 8 december 2008 på 
AktieTorget under kortnamnet AMNO och med 
ISIN-kod SE0002069633. 

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 44 
(48 per den 31 december 2016).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 45, jämfört med 49 2016. 
 

Ägarstruktur 

Per den 30 september 2017 hade Amnode AB            
5 ägare som var och en innehade aktier 
motsvarande fem procent eller mer av röste- och 
kapitalandelen i bolaget, totalt ägde dessa 34,3 %. 

Per den 30 september 2017 hade Amnode AB 
cirka 1 200 aktieägare. 

I mitten på oktober 2017 förekom onormalt stor 
handel i Amnodes aktie då 135 miljoner aktier 
omsattes på sex handelsdagar. Därav kan 
bolaget idag ha en förändrad ägarkrets jämfört 
med 30 september 2017 som är den senaste 
kända avstämningspunkten.  

Transaktioner med närståenden 

Under de första nio månaderna 2017 har 
följande transaktioner med närstående gjorts 
inom Amnode koncernen: 

• Styrelsens ordförande Lars Save har genom 
bolag utfört konsulttjänster samt erhållit 
ersättning för leasad maskinutrustning med 
591 TSEK. 

• Sam Olofqvist VD i AMSG har genom bolag 
utfört konsulttjänster mot en ersättning av 1 
452 TSEK. 

Samtliga transaktioner med närstående har skett 
på marknadsmässiga villkor eller lägre. 

http://www.amnode.se/
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Händelser efter periodens utgång 

Ett nytt flerårsavtal ingicks under oktober med 
en ny större industriell kund och global 
leverantör av flödeskomponenter till framför allt 
den tunga fordonsindustrin. Beräknat 
ordervärde under 2018 ca 20 mkr och ca 30 mkr 
under 2019. 

Styrelsen för Amnode AB, (publ) har beslutat att 
genomföra en nyemission av aktier med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare, villkorat 
ett godkännande av en extra bolagsstämma den 
30 november 2017. Förslaget är i korthet en 
emission med företräde för nuvarande 
aktieägare 1:1, (1 ny på 1 gammal). 
Emissionskursen är satt till 0,15 SEK, 
innebärande att maximalt 87 223 852 nya aktier 
kommer att ges ut.  

Emissionen är säkerställd till 100 % genom 
bindande teckningsförbindelser med ca 27 % 
från befintliga ägare utan kostnad för bolaget 
och till ca 73 % med garantiförbindelser. 
Ersättning till garanterna av nyemissionen 
utgår, enligt avtal med 8 % kontant alternativt 
10% aktier i det fall emissionen inte fulltecknas, 
på garanterat belopp. Amnode tillförs därmed 
13,1 MSEK före emissionskostnader som 
beräknas till ca 2,4 MSEK varav kostnad till 
garanter beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK samt 
0,7 MSEK som kommer att kvittas mot skulder, 
vilket gör att Amnodes likviditet tillförs cirka 10 
MSEK netto.   

I början av november har två mindre 
minoritetsposter i AM Stacke Group AB löst in 
för ett värde om ca 0,1 Msek. 

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 0,5 (0,6) MSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker 
och osäkerhetsfaktorer typiska för en 
legotillverkare inom svensk industri. För 
Amnode är priset på dollar, råvarorna koppar 
och zink avgörande för produktions-
kostnaderna. Snabba upp- och nedgångar i dessa 
variabler innebär en mix utanför Amnodes 
kontroll som starkt påverkar rörelsens resultat.  

Den volym mässiga expansionen kräver ökad 
rörelsefinansiering vilket kräver ytterligare 
tillgång till extern finansiering eller ytterligare 
kapital via nyemissioner sådan finansiering kan 
inte garanteras utan utgör också en risk för 

Amnode. För en mer fullständig beskrivning av 
risker och osäkerhetsfaktorer se 2016 år 
Årsredovisning för Amnode AB. 

Redovisningsprinciper 

Amnode AB tillämpar   årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 

(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktörens 
uppfattning är att denna rapport ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- 
faktorer som koncernen står inför. 

Denna rapport har ej varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

 

Stockholm den 15 november 2017 

Amnode AB 
 
Styrelsen 

För ytterligare information 
kontakta: 

Lars Save 

VD Amnode AB (publ) 

Mobil: 0705-90 18 22 

E-mail: lars.save@saveit.se 

Insynspersoners aktieinnehav  

 2017-09-30 

Lars Save 8 200 000 

Sam Olofqvist 8 015 208 

Bajram Nuhi 4 500 250 

Tarja zu dem Berge* 1 092 408 

Michael Lindström 1 020 577 

Peter Ågren 600 000 

Peter Larsson 0 

Totalt 23 428 443 

 
Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 26,86% av 
bolagets aktier.  
*Tarja zu dem Berges innehav ovan avser Almi Invests innehav. 

 

 

 

http://www.amnode.se/
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Finansiell kalender 

Bokslutskommunikén för 2017 

Delårsrapport, kvartal 1, 2018 

Delårsrapport, kvartal 2, 2018 

Delårsrapport, kvartal 3, 2018 

28 februari 2018 

Maj 2018 

Augusti 2018 

November 2018 
 

Om Amnode 

Amnodes mål är att vara en komplett och 
innovativ leverantör och samarbetspartner till 
verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade 
mässings- och stålkomponenter på den 
europeiska marknaden i stora serier för tung 
fordonsindustri, energi och VVS sektor samt 
brandskydd och säkerhet.  

Amnode AB erbjuder produkter från fem 
kärnområden; varmsmide, fleraxlig 
bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning 
och långhålsborrning i två specialiserade 
produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna. 

För mer information 

För mer information om Amnode, vänligen 
besök www.amnode.se 

 
 

http://www.amnode.se/
file:///C:/Users/Peter/Desktop/www.amnode.se
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FINANSIELL INFORMATION  
Resultaträkningar för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

TSEK - 2017-09-30 - 2016-09-30 - 2017-09-30 - 2016-09-30 - 2016-12-31

Nettoomsättning 14 501 16 886 53 672 56 467 76 062

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga

varor  och pågående arbete för annans räkning -1 574 616 668 592 1 437

Övriga rörelseintäkter 225 26 275 -49 3

Summa rörelsens intäkter 13 152 17 528 54 615 57 010 77 502

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -6 795 -9 090 -27 326 -25 932 -35 190

Övriga externa kostnader -3 461 -3 952 -11 991 -13 189 -18 415

Personalkostnader -4 877 -5 018 -17 224 -18 048 -24 794

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -1 694 -1 770 -5 078 -5 412 -7 400

Andelar i intresseföretags resultat - - - -312 -312

Övriga rörelsekostnader -41 8 -98 36 39

Summa rörelsens kostnader -16 868 -19 822 -61 717 -62 857 -86 072

Rörelseresultat -3 716 -2 294 -7 102 -5 847 -8 570

Resultat från finansiella poster:

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -4 8 - 20 25

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -328 -460 -1 135 -1 350 -1 825

Summa finansiella poster -332 -452 -1 135 -1 330 -1 800

Resultat efter finansiella poster -4 048 -2 746 -8 237 -7 177 -10 370

Aktuell skatt - -127 - -127 -178

Uppskjuten skatt -109 - -228 - -

Periodens resultat -4 157 -2 873 -8 465 -7 304 -10 548

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -4 157 -2 686 -8 465 -6 815 -10 059

Innehav utan bestämmande inflytande - -187 - -489 -489

Resultat per aktie -0,05 -0,16 -0,12 -0,48 -0,66

Genomsnittligt antal utestående aktier 83 141 16 589 70 218 14 119 15 131

Härledning av EBITDA

Rörelseresultat -3 716 -2 294 -7 102 -5 847 -8 570

Avskrivningar 1 694 1 770 5 078 5 412 7 400

EBITDA -2 022 -524 -2 024 -435 -1 170

http://www.amnode.se/
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Balansräkningar för koncernen 
 

 
 
Eget kapital och antalet aktier 
 

 
 
 
 
 
 

  

TSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Goodwill 3 029 5 073 4 562

Materiella anläggningstillgångar 10 402 9 986 11 958

Finansiella anläggningstillgångar 10 240 10 096 10 501

Kortfristiga fordringar 35 290 35 742 41 648

Likvida medel 839 975 3 003

SUMMA TILLGÅNGAR 59 800 61 872 71 672

Aktiekapital 21 806 4 147 12 876

Övrigt tillskjutet kapital 28 282 18 543 30 390

Annat eget kapital inkl årets resultat -28 000 -12 297 -18 863

Avsättningar 21 21 21

Långfristiga skulder 6 775 13 126 9 052

Kortfristiga skulder 30 916 38 332 38 196

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 800 61 872 71 672

Räntebärande fordringar uppgår till 839 975 8 945

Räntebärande skulder uppgår till 25 463 35 692 28 045

TSEK Q3 2017 Q3 2016 Jan-Sept 2017 Jan-Sept 2016 2016

Eget kapital vid periodens början 26 155 13 266 24 403 14 579 14 579

Nyemission - - 6 260 3 118 23 225

Emissionskostnader 90 -110 -2 853

Förändring av innehav utan bestämmande 

inflytande (minoritetsintresse) - - - - -489

Periodens resultat -4 157 -2 873 -8 465 -7 304 -10 059

Eget kapital vid periodens slut 22 088 10 393 22 088 10 393 24 403

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -4 157 -2 686 -8 465 -6 815 -10 059

Innehav utan bestämmande inflytande - -187 - -489 -489

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental

Antal utestående vid periodens början 66 357 16 589 51 503 8 295 8 295

Nyemission 20 867 - 35 721 8 295 43 208

Antal utestående aktier vid periodens slut 87 224 16 589 87 224 16 589 51 503
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Kassaflödesanalyser för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

TSEK - 2017-09-30 - 2016-09-30 - 2017-09-30 - 2016-09-30 - 2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -3 716 -2 294 -7 102 -5 847 -8 570

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 694 1 876 5 077 5 835 7 713

Summa -2 022 -418 -2 025 -12 -857

Netto finansiella poster -332 -450 -1 135 -1328 -1 794

Betald skatt -50 -57 -164 -145 -122

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -2 404 -925 -3 324 -1 485 -2 773

Förändringar i rörelsekapitalet 1 039 -458 -5 392 1 024 2 885

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 365 -1 383 -8 716 -461 112

Kassaflöde från investeringsverksamheten
1

-354 -410 -1 990 -353 -3 576

Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 190 2 536 8 542 1 465 6 143

Förändring av likvida medel -1 529 744 -2 164 651 2 679

Likvida medel vid periodens början 2 368 231 3 003 324 324

Likvida medel vid årets slut 839 975 839 975 3 003

1. Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -354 -410 -1 990 -553 -3 776

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - 200 200

Totalt -354 -410 -1 990 -353 -3 576

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:

Nyemission 3 110 - 12 092 1 643 7 519

Förändring av checkräkningskredit och fakturabelåning -1 788 355 1 694 -297 -

Förändring av lån -665 2 152 -2 998 1 772 796

Förändring av leasingskuld -466 -89 -2 278 -1 615 -2 172

Förändring av långfristiga fordringar -1 118 32 -38 -

Totalt 190 2 536 8 542 1 465 6 143
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Nyckeltal 
 

 
 
Aktiedata 
 

 
 
Definitioner 

Rörelseresultat EBITDA 

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar 

Rörelsemarginal EBITDA 

EBITDA i procent av nettoomsättningen 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Soliditet 

Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen. 

Balanslikviditet 

Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 

 

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda 

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. 

Resultat per aktie 

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare/genomsnittligt antal utestående aktier. 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt 
antal utestående aktier. 

P/E-tal 

Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.  

Börskurs/Eget kapital 

Börskursen i förhållande till resultat per aktie 

 

Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan 

beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra 

att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar 

korrekt. 

 

Q3 2017 Q3 2016 9M 2017 9M 2016 2016

Nettoomsättning, Tsek 14 501 16 886 53 672 56 467 76 062

Nettoomsättningstillväxt % -14,1 -3,2 -4,9 -5,0 -5,1

Rörelseresultat EBITDA, Tsek -2 022 -524 -2 024 -435 -1 170

Rörelsemarginal EBITDA % -13,9 -3,1 -3,8 -0,8 -1,5

Rörelseresultat, Tsek -3 716 -2 294 -7 102 -5 847 -8 570

Rörelsemarginal % -25,6 -13,6 -13,2 -10,4 -11,3

Resultat efter skatt, Tsek -4 157 -2 873 -8 465 -7 304 -10 548

Soliditet % 36,9 16,8 36,9 16,8 34

Balanslikviditet % 117 93 117 93 101

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek -1 365 -1 383 -8 716 -461 112

Medelantalet anställda 44 49 45 49 49

Q3 2017 Q3 2016 9M 2017 9M 2016 2016

Genomsnittligt antal utestående aktier 83 141 243 16 589 296 70 217 794 14 119 199 15 131 182

Totalt antal utestående aktier 87 223 852 16 589 296 87 223 852 16 589 296 51 503 033

Resultat per aktie, SEK -0,05 -0,16 -0,12 -0,48 -0,66

Eget kapital per aktie, SEK 0,25 0,63 0,25 0,63 0,47

Eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK 0,25 0,63 0,25 0,63 0,37

Börskurs per bokslutsdatum, SEK 0,29 0,90 0,29 0,90 0,53

P/E-tal - - - - -

Börskurs/Eget kapital 1,15 1,44 1,15 1,44 1,13
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Resultaträkningar för moderbolaget 
 

 
 
Balansräkningar för moderbolaget 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

TSEK - 2017-09-30 - 2016-09-30 - 2017-09-30 - 2016-09-30 - 2016-12-31

Nettoomsättning 457 420 1 297 1 260 1 680

Rörelsens kostnader -191 -207 -1 002 -952 -1 212

Rörelseresultat 266 213 295 308 468

Finansiella intäkter 67 166 201 422 600

Finansiella kostnader -4 -90 -7 -153 -13 259

Resultat före bokslutsdispositioner 329 289 489 577 -12 191

Bokslutsdispositioner - - - - -

Resultat före skatt 329 289 489 577 -12 191

Skatt -73 -127 -108 -127 -178

Periodens resultat 256 162 381 450 -12 369

TSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 23 297 21 938 20 905

Kortfristiga fordringar 6 702 3 016 6 461

Likvida medel 439 751 2 677

SUMMA TILLGÅNGAR 30 438 25 705 30 043

Eget kapital 30 169 19 331 23 639

Avsättningar 95 95 95

Långfristiga skulder - 2 682 -

Kortfristiga skulder 174 3 597 6 309

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 438 25 705 30 043
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