
1 
 

 
 
 
2018-02-22 
 
Bokslutskommuniké 2017, 1 januari till 31 december 2017 och 
kvartalsrapport 4 2017, 1 oktober till 31 december 2017 

 
 

2017 – ett år av kraftig tillväxt 
 

Helåret januari – december i sammandrag 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 969,9 Mkr (432,5 Mkr) vilket motsvarar en 
tillväxt på 124 %. Den organiska tillväxten uppgick till 39 %. 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 43,2 Mkr (44,4 Mkr), 
vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,5 % (10,3 %). 

• Bristande projektredovisning i Fibergruppen i Norrköping uppdagades i det 
fjärde kvartalet, vilket medförde omvärdering av vissa projekt med negativ 
engångseffekt på Koncernens resultat. Fibergruppens EBITDA-resultat för 
det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -35,3 Mkr.  

• Rörelseresultatet uppgick till 25,7 Mkr (38,4 Mkr). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -78,1 Mkr (-34,5 

Mkr). 

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 27,2 Mkr 
(28,1 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 1,34 
kr/aktie (1,53 kr/aktie). 

• Under 2017 genomfördes nio företagsförvärv. Under det fjärde kvartalet 
genomförde Transtema sitt första utländska förvärv. 
 
 

Fjärde kvartalet i sammandrag 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (195,3 Mkr) vilket motsvarar en 
tillväxt på 79 %. 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,4 Mkr (15,3 Mkr), 
vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -1,0 % (7,8 %).  

• Bristande projektredovisning i Fibergruppen i Norrköping uppdagades i det 
fjärde kvartalet, vilket medförde omvärdering av vissa projekt med negativ 
engångseffekt på Koncernens resultat. Fibergruppens EBITDA-resultat för 
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det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -35,3 Mkr.  

• Rörelseresultat uppgick till -8,8 Mkr (13,4 Mkr). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 Mkr (-25,1 Mkr). 

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1,6 Mkr 
(10,1 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 0,08 
kr/aktie (0,54 kr/aktie). 

 
 
Väsentliga händelser under året 

• Enafoki aktiebolag, (”Foki AB”) förvärvades i januari 2017.  
 

• Andersson & Jansäter Entreprenad AB, (”AJ Entreprenad”) förvärvades i 
februari.  
 

• Två institutionella investerare, SHB Fonder och en större svensk 
pensionsfond har förvärvat 812 000 aktier i Transtema Group AB i mars. 
 

• I april förvärvades 51 % av aktierna i Effektvision AB.  
 

• I april tecknades avtal om att förvärva aktierna i Fiberdata AB. I juni 
slutfördes förvärvet och aktierna i Fiberdata AB tillträddes den 5 juni. 

 

• Den 18 april tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Copiad 
Telecom AB. 

 

• Den 18 juli förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i Fiber Network 
Consulting Sweden AB (FNC) samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB (KIT). 

• Den 18 augusti meddelades att koncernledningen kommer att förstärkas 
med koncernjurist från oktober och med ny CFO från januari 2018.  

• Den 11 september förvärvade Transtema Group AB 60 % av aktierna i 
Nordlund Entreprenad AB med säte i Lerum, för 0,5 Mkr. Transtema har en 
option på inlösen av återstående 40 % av aktierna under tre år med ersättning 
i form av aktier i Transtema Group. Tillträdet skedde den 2 oktober 2017. 

• Den 14 september har styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande 
från den 11 maj 2017, beslutat att emittera totalt 900 000 nya aktier med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av två 
institutionella investerare. Teckningskursen uppgick till 52,5 kronor per aktie. 

 
• Den 2 november förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i 

TheBplan AS. TheBplan AS, som etablerades 2009, är ett av Norges ledande 
företag inom datasäkring, backup och recovery. The Bplan har sex anställda 
och kontor i Oslo. Bplan är Transtemas första utländska förvärv. 

• Den 4 december kommunicerade Transtema Group AB att bristande 
projektredovisning i ett dotterbolag uppdagats, vilket påverkade Koncernens 
resultat negativt i fjärde kvartalet. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång är noterade. 
 
 

VD har ordet 
 
Tillväxtresan fortsätter med några gropar i vägen 
 
Under 2017 har vi tagit ytterligare ett kliv i vår utveckling. Vår tillväxt har fortsatt, 
intäkterna ökade med 124 %. Den organiska tillväxten är fortsatt stark och uppgick 
till 39 %. Vi har breddat vårt erbjudande till våra kunder, fortsatt vårt 
integrationsarbete av dotterbolagen och etablerat oss i Norge genom förvärvet av 
The Bplan A/S i Oslo. 
 
Dessvärre har vi under året även fått några bakslag, dels kund- och 
underentreprenörskonkurser och dels projektnedskrivningar i vårt dotterbolag 
Fibergruppen i Norrköping. Vi har vidtagit åtgärder och säkerställt att det inte berör 
andra bolag i koncernen. Vi har också initierat åtgärder för att minimera risken för 
att det skall hända igen. Fibergruppen redovisar ett EBITDA-resultat för det fjärde 
kvartalet om -35,3 Mkr som ger ett svagt resultat för koncernen. 
 
Vår snabba tillväxt har inneburit att vi fått arbeta hårt med att implementera nya 
rutiner och processer i koncernen så att rapportering, uppföljning och styrning skall 
fungera felfritt. För att anpassa oss till att vara en betydligt större koncern vid årets 
slut än vid årets början, har vi förstärkt koncernledningen och bolagsledningarna i 
flera dotterbolag.   
 
Transtema Group är en koncern med ett brett utbud inom kommunikations-
infrastruktur. Koncernen omfattar totalt 19 rörelsedrivande bolag, varav 12 arbetar 
inom projektering, byggnation och underhåll av infrastruktur i affärsområdet ”Nät”. 
Resterande 7 bolag arbetar inom affärsområdet ”Teknik” med nätverksteknik, 
radioteknik, datacenter, nätdrift och utbildning. För att tydligare driva utvecklingen 
per affärsområde har vi nu valt att börja följa upp koncernens verksamhet i två 
segment: Nät och Teknik. 
 
Under 2017 kom ca 85 % av omsättningen från affärsområde Nät och ca 15 % från 
affärsområde Teknik. Vi arbetar med att framöver ha en högre tillväxt inom 
affärsområde Teknik för att få en mer balanserad fördelning mellan våra 
affärsområden. Kunskapsinnehållet är normalt högre inom affärsområde Teknik 
vilket bidrar till en högre marginal. 
 
Våra utsikter för 2018 och framåt är positiva. Vi fortsätter som tidigare att utveckla 
verksamheten inom båda våra affärsområden. 
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• Inom affärsområde Nät räknar vi med att fiberutbyggnaden i Sverige 
fortsätter under flera år framöver, främst utanför storstadsregionerna. I takt 
med att utbyggnaden sker, ökar också marknaden för underhåll och 
eftermarknadstjänster. Vi ser även goda möjligheter för detta affärsområde 
utomlands. 

• Inom affärsområde Teknik fokuserar vi på tillväxt inom nätdrift,  
teknikutveckling , konsulttjänster och datacenterlösningar där drivkrafterna 
är konsolidering och outsourcing/molntjänster. 

• Vi arbetar vidare med en framtida notering på Nasdaq Stockholm, vilket 
kommer att ske då Bolaget är redo och förutsätter att aktiemarknaden är 
positiv. 

 
Vi är nu inne i en lugnare period för nätbolagen under vintern, då vi kan förbereda 
oss för ett spännande 2018. Även om vi inte är helt nöjda med året på grund av de 
engångskostnader vi råkat ut för så känner vi en stolthet över utvecklingen vi haft 
och ser med tillförsikt fram mot de närmaste åren.  
 
Magnus Johansson 
VD och Koncernchef Transtema Group AB 

 
Verksamheten 
 
Koncernen Transtema Group består av 19 stycken rörelsedrivande dotterbolag med 
verksamhet inom området kommunikationsinfrastruktur. Transtema servar kunder 
som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation. Vi 
tillhandahåller tjänster och produkter inom segmenten Nät och Teknik, som 
inkluderar datacenterlösningar och utbildning. Koncernen finns etablerad i Malmö, 
Helsingborg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Strömstad, Örebro, Norrköping, 
Enköping, Stockholm, Gävle, Norberg och Oslo. 

Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan det rörelsedrivande 
Transtema AB har funnits sedan 1990-talet.  Under 2016 gjordes 6 stycken förvärv 
och under 2017 ytterligare 9, vilket lagt grunden till en betydligt större koncern.  

Verksamheten omfattar projektering, byggnation och underhåll av passiva 
kommunikationsnät (affärsområde NÄT) samt teknik- och konsulttjänster såsom 
design, installation och drift av aktiv nätverksutrustning (affärsområde TEKNIK). 
Våra nya satsningar, Datacenterlösningar respektive Utbildning, är kompletteringar 
av vår verksamhet som vi har höga framtida förväntningar på. Koncernen är främst 
verksam på den svenska marknaden men tog i fjärde kvartalet ett första steg 
utomlands i och med förvärvet av The Bplan AS i Norge. 
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Förvärvsmodell 
 
Bolaget har som en del i sin affärsutveckling förvärv som en väg till ökad tillväxt och 
ökat värdeskapande. Bolagets ledning och styrelse har arbetat aktivt i flera 
förvärvsprocesser under 2015 - 2017. Flera av dessa har gett resultat och den 
förvärvsdrivna tillväxten i koncernen är hög. 
 
Förvärvsmodellen bygger på rimliga värderingar av de förvärvade bolagen samtidigt 
som en del av köpeskilling är i Transtema-aktier. Detta borgar för att de 
entreprenörer som säljer till koncernen är långsiktiga i sitt framtida engagemang 
gentemot koncernen. Från fall till fall kan också optionspaket användas för att ge 
ett ytterligare incitament till säljarna av bolagen.  
 
Aktier som erläggs som betalning vid förvärv har långa lock up-perioder (det vill 
säga att ägarna av aktierna får ej sälja aktierna förutom under vissa premisser), 
normalt en tredjedel per år, upp till tre år. Detta borgar också för långsiktigheten i 
förvärven. För att finansiera förvärven i övrigt används Bolagets befintliga kassa 
och normal bankfinansiering. 
 
Finansieringen av koncernens organiska tillväxt hanteras med koncernens kassa, 
eget kassaflöde och bankfinansiering. 

 
Marknaden 

Marknaden för nätverksinfrastruktur har en god underliggande tillväxt på grund av 
snabbt ökande krav på bredbandskommunikation från såväl konsument som 
företag. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.  

Koncernens finansiella mål 
 
Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA-marginal 
(rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis. Vid större 
förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 % under en integrations-och 
konsolideringsfas.  
 
Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 % per år från och 
med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren. Tillväxten kommer både 
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från organisk tillväxt och förvärv. Ca hälften beräknas komma från nya förvärv. 
 
Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.  
 
Vid förvärv kan nyemissioner (i första hand riktade till säljare av förvärvat bolag) 
komma att användas. Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i 
möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste 
måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är 
utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga 
aktieägarvärde. 
 
Under 2016 & 2017 har koncernen med god marginal överträffat tillväxtmålet och 
uppnått målet för finansiell stabilitet. Eftersom de senaste två åren har präglats av 
förvärv och följaktligen integration och konsolidering har lönsamhetsmålet inte 
uppnåtts. Koncernen kommer att fokusera mer på lönsamhet under 2018. 
 

Omsättning och resultat 
 
Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 969,9 Mkr (432,5 Mkr) vilket motsvarar en 
tillväxt på 537,4 Mkr eller 124 %. Organisk tillväxt uppgår till 170,2 Mkr respektive 
förvärvad tillväxt på 367,2 Mkr. 
 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,7 Mkr (1,0 Mkr). Ökningen förklaras 
huvudsakligen av att den tidigare bokade tilläggsköpeskilling för Fibergruppen AB 
inte kommer att betalas och följaktligen bokas som övrig rörelseintäkt. 
 
Nettoomsättningen i kvartal 4 uppgick till 349,8 Mkr (195,3 Mkr) vilket motsvarar en 
tillväxt på 79 %.  
 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2017 uppgick till 43,2 Mkr (44,4 Mkr), 
vilket motsvarar en minskning på 1,2 Mkr.  EBITDA-marginal uppgick till 4,5 % (10,3 
%). Huvudorsaken till den svagare marginalen är de brister i Fibergruppens 
projektredovisning som uppdagades under det fjärde kvartalet. Korrigeringen 
belastade koncernens resultat i det fjärde kvartalet och påverkade följaktligen även 
helåret. Fibergruppens EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet 2017, inklusive 
negativa effekter under det fjärde kvartalet, uppgick till -35,3 Mkr.  
 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i fjärde kvartalet uppgår till -3,4 Mkr 
(15,3 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -1,0 % (7,8 %). 
 
Finansiella poster uppgick till -5,4 Mkr (-0,5 Mkr) i det fjärde kvartalet. Finansiella 
poster uppgick till -7,1 Mkr (-1,0 Mkr) för helåret 2017. Ökningen beror 
huvudsakligen på ökade räntekostnader knutet till ökad belåning, både för helåret 
samt för det fjärde kvartalet. 
 
Inkomstskattekostnaden för helåret 2017 uppgick till 8,6 Mkr (-8,5 Mkr) och 15,8 
Mkr (-2,9 Mkr) för det fjärde kvartalet. Anledningen till positiv skattekostnad både 
för helåret och för det fjärde kvartalet är primärt att en uppskjuten skattefordran har 
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uppstått i samband med bokade underskottsavdrag. 
 

 
 

Personal 
Koncernen har vid rapportperiodens utgång 358 anställda, jämfört med 127 vid 
utgången av 2016. 

 
Finansiell ställning och likviditet 
 
Likvida medel uppgick per den 31 december till 29,4 Mkr (13,5). Tillgängliga likvida 
medel inklusive ej utnyttjad del av checkkrediten på 87,6 Mkr uppgår per den 31 
december till 66,8 Mkr. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2017 uppgick till -78,1 Mkr (-34,5). 
Det negativa kassaflödet för helåret förklaras i huvudsak med att den kraftiga 
tillväxten driver ett ökat rörelsekapitalbehov. Motsvarande siffror för det fjärde 
kvartalet 2017 uppgick till 3,7 Mkr (-25,1). Det positiva kassaflödet för det fjärde 
kvartalet förklaras av en reduktion i rörelsekapitalbindningen. 
 
Kassaflödet hänförligt till investeringsverksamheten uppgick 2017 till -5,3 Mkr (-
39,7), som i huvudsak härrör från förvärv av dotterbolag. Detta gäller även för det 
fjärde kvartalet då motsvarande siffror var -13,0 Mkr (-1,2 Mkr). 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 2017 uppgick till 99,3 Mkr (71,0). 
De två största delarna av detta är (i) ökad nettobelåning om 46,8 Mkr (48,5), i 
huvudsak förvärvskrediter och (ii) nyemissioner om 46,5 Mkr (11,1), i allt väsentligt 
en emission till institutionella investerare i september. Utnyttjandet av 
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checkräkningskrediter minskade med 1,1 Mkr (ökning 11,4) samtidigt som 
nyttjandet av fakturabelåning netto ökade likviditeten med 7,2 Mkr (0,0). 
Checkräkningskredit om totalt 87,6 Mkr är utnyttjad med 50,2 Mkr.  
 
Verksamheten och dess organiska tillväxt är i huvudsak självfinansierad i 
kombination med rörelsekrediter i bank. Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 
36 % (36 %). 
 
Utsikter för bokslutsår 2018 
Marknaden för fiberoptiska kommunikationsnät bedöms vara en tillväxtmarknad i 
många år framåt. Bolaget upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet 
normalt är svagare på grund av lågsäsong (vinter) i anläggningsbranschen. 
 
Bolaget lämnar inte några prognoser. 
 
Utdelningspolicy 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017 beaktat den tillväxtfas som 
Bolaget befinner sig i, och som förväntas fortsätta under 2018, varvid Bolaget vill 
kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över 
utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden. 
 
Närståendetransaktioner 
Törnäs Invest AB, som VD Magnus Johansson har ägarintresse i, har under fjärde 
kvartalet lånat ut 13,1 Mkr till Transtema Group AB. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2016 
bedöms fortsatt vara aktuella. 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget verksamhet utgörs i huvudsak av att tillhandahålla gemensamma 
koncernfunktioner.  Moderbolagets intäkter utgörs i huvudsak av koncernintern 
försäljning och var under 2017 9,6 Mkr (6,5 Mkr). Resultatet före avskrivningar var 
1,1 Mkr (2,0 Mkr). Moderbolagets egna kapital uppgick till 199,9 Mkr (67,8). 
 
Aktien 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under tickern TRANS. 
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Aktieägare, 2017-12-31 Antal aktier Andel av aktier och röster 

Törnäs Invest AB 7 959 000 37,3 % 

Fore C Investment Holding AB 2 017 932 9,4 % 

EFG Bank 1 329 000 6,2 % 

Livförsäkringsbolaget Skandia 846 916 4,0 % 

Sweden Carnica Group AB 696 863 3,3 % 

Foki Holding AB 681 822 3,2 % 

Jovitech Invest AB 666 000 3,1 % 

AMF Aktiefond Småbolag 437 000 2,0 % 

SEB Life International 427 353 2,0 % 

Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 412 915 1,9 % 

Totalt, 10 största ägare 15 474 801 72,4 % 

Övriga aktieägare 5 887 696 27,6 % 

Totalt 21 362 497 100,0 % 

 
Totalt antal aktier i Bolaget uppgick till 21 362 497 per den 31 december 2017. 
Bolagets Market Cap uppgick till 788,3 Mkr den 31 december 2017. Nyemissionen i 
samband med förvärvet av Copiad pågår och dessa 68 504 aktier är inte 
inkluderade i tabellen ovan. 
 
En riktad emission om 900 000 nya aktier beslutades den 14 september 2017 av 
styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från 11 maj 2017, till två 
institutionella investerare. Emissionen genomfördes i syfte att öka Bolagets 
handlingskraft vid fortsatt expansion av verksamheten och samtidigt stärka 
ägarbilden. 
 
En riktad emission av högst 217 905 aktier beslutades av den extra bolagstämman 
den 6 december 2017. Emissionen genomfördes i samband med förvärvet av The 
Bplan AS. 
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Kommande rapporttillfällen 
 
Årsredovisningen för 2017 kommer finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets 
hemsida den 24 april, samt skickas till dem som så önskar. 
 
Kvartalsrapport 1 2018  16 maj 2018 
Årsstämma 2017  16 maj 2018 
Kvartalsrapport 2 2018  16 augusti 2018 
Kvartalsrapport 3 2018  8 november 2018 
Bokslutskommuniké 2018 21 februari 2019 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Transtema Group skall 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 22 februari 2018. 
 
Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00). 
 
Göteborg 22 februari 2018 
 
Magnus Johansson 
Verkställande Direktör 
 
Transtema Group AB 
Org.nr. 556988-0411 
EA Rosengrens gata 31 
Västra Frölunda 
Tel: 031-746 83 00 
www.transtemagroup.se 
 
För eventuella frågor angående bokslutskommunikén kontakta: 
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00 
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00 
 
Om Transtema Group AB (publ) 
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter 
inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, 
kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2017 978 Mkr. 
Antal anställda i koncernen är ca 350. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North 
med tickern TRANS. 
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Koncernens resultaträkning (TKR) Kvartal 4 Kvartal 4 Perioden Perioden

2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 349 804 195 319 969 860 432 482

Övriga rörelseintäkter 4 933 368 7 748 962

354 737 195 687 977 608 433 445

Rörelsens kostnader

Råvaror och handelsvaror -261 504 -133 876 -660 117 -287 999

Övriga externa kostnader -36 575 -26 764 -103 901 -43 982

Personalkostnader -60 073 -19 781 -170 382 -57 047

Rörelseresultat före avskrivningar -3 415 15 265 43 208 44 416

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstil lgångar -5 374 -1 832 -17 482 -6 046

Rörelseresultat -8 789 13 434 25 726 38 370

Resultat från finansiella poster

Finansiella poster -5 375 -521 -7 084 -1 040

Resultat efter finansiella poster -14 163 12 912 18 642 37 330

Inkomstskatt 15 801 -2 864 8 552 -8 540

Periodens resultat 1 638 10 048 27 194 28 790

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 629 10 066 27 196 28 121

Innehav utan bestämmande inflytande 9 -18 -1 669

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,08 0,54 1,34 1,53

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,07 0,52 1,30 1,51

Koncernens rapport över totalresultatet (KSEK) Kvartal 4 Kvartal 4 Perioden Perioden

2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Periodens resultat 1 638 10 048 27 194 28 790

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Valutakursdifferenser -131 0 -131 0

Övrigt totalresultat för perioden -131 0 -131 0

Periodens totalresultat 1 507 10 048 27 063 28 790

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 517 10 039 27 065 28 121

Innehav utan bestämmande inflytande -10 9 -1 669
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Koncernens balansräkning (TKR)

2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstil lgångar 239 176 74 328

Materiella anläggningstil lgångar 51 282 24 452

Finansiella anläggningstil lgångar 1 288 1 621

Summa anläggningstillgångar 291 745 100 400

Omsättningstillgångar

Varulager 17 699 805

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 190 127 101 184

Aktuella skattefordringar 9 471 0

Övriga fordringar 1 530 769

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 189 093 70 791

Summa kortfristiga fordringar 390 221 172 745

Likvida medel 29 406 13 477

Summa omsättningstillgångar 437 327 187 026

Summa tillgångar 729 072 287 426

Eget Kapital

Eget kapital som kan hänföras ti l l  Moderföretagets 

aktieägare

Aktiekapital 21 431 18 746

Övrigt ti l lskjutet kapital 174 676 47 442

Reserver 1 010 0

Balanserat resultat inklusive periodens totalresultat 63 853 36 660

Summa 260 970 102 848

Innehav utan bestämmande inflytande 444 933

Summa Eget Kapital 261 414 103 780

Avsättningar

Uppskjuten skatt 20 296 14 393

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder ti l l  kreditinstitut 38 847 31 623

Summa långfristiga skulder 38 847 31 623

Kortfristiga skulder

Checkkredit 50 189 11 375

Skulder ti l l  kreditinstitut 65 871 14 690

Leverantörsskulder 187 072 66 767

Aktuella skatteskulder 0 4 021

Övriga skulder 64 197 21 533

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 186 19 242

Summa kortfristiga skulder 408 516 137 630

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 729 072 287 426
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Koncernens rapport över förändringar i Eget Kapital 

(TKR)

Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 

resultat 

inklusive 

periodens 

resultat

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2016 15 200 5 360 0 8 539 264 29 363

Periodens resultat - - - 28 121 669 28 790

Summa totalresultat 0 0 0 36 660 933 37 593

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv 3 041 31 531 - - - 34 572

Nyemission 505 9 796 - - - 10 301

Optionsprogram augusti 2016 0 755 - - - 755

Utgående balans per 31 december 2016 18 746 47 442 0 36 660 933 103 780

Ingående balans per 1 januari 2017 18 746 47 442 0 36 660 933 103 780

Periodens resultat - - - 27 193 1 27 194

Övrigt totalresultat - - 131 - 131

Summa totalresultat 0 0 131 27 193 1 27 325

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv 1 717 78 536 - - - 80 253

Pågående nyemission av aktier vid rörelseförvärv 69 3 137 - - - 3 206

Nyemission 900 44 696 - - 45 596

Optionsprogram - 864 - 864

Kursdifferenser - - 879 - - 879

Utdelning til l  minoriteten - - - - -490 -490

Summa transaktioner med aktieägare, redovisade 

direkt i eget kapital 2 685 127 234 879 0 -490 130 308

Utgående balans per 31 december 2017 21 431 174 676 1 010 63 853 444 261 414
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Koncernens kassaflödesanalys (TKR)                       Kvartal 4 Kvartal 4 Perioden Perioden

2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Rörelseresultat -8 789 13 434 25 726 38 370

Ej kassaflödespåverkande poster 929 1 832 13 037 6 046

Erhållen ränta 178 -127 290 77

Erlagd ränta -5 552 -395 -7 374 -1 117

Betald inkomstskatt -2 162 -12 368 -9 057 -7 003

Kassaflöde från förändringar i  rörelsekapitalet 19 085 -27 507 -100 761 -70 847

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 689 -25 131 -78 138 -34 474

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella och materiella 

anläggningstil lgångar
-580 -1 197 -3 310 -13 864

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade 

likvida medel
-14 245 0 -4 361 -28 684

Förändring av finansiella ti l lgångar 1 826 46 2 405 2 898

Uppskjuten skattefordran 0 0 0 0

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -13 000 -1 151 -5 267 -39 650

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 27 568 43 900 83 380 83 793

Amortering av lån -10 308 -30 627 -36 630 -35 247

Förändring av checkräkningskredit 8 426 9 480 -1 123 11 375

Förändring av factoring -32 465 0 7 247 0

Periodens nyemissioner 620 0 46 460 11 056

Kassaflöde från Finansieringsverksamheten -6 158 22 754 99 335 70 977

Periodens kassaflöde -15 470 -3 529 15 930 -3 147

Likvida medel vid periodens början 44 876 17 005 13 477 16 623

Likvida medel vid periodens slut 29 406 13 477 29 406 13 477

Segmentredovisning Kvartal 4 Kvartal 4 Perioden Perioden

2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning

Nät 290 017 165 716 832 715 382 837

Teknik 60 385 26 958 137 145 43 237

Moderbolaget -599 2 644 0 6 409

Summa 349 804 195 319 969 860 432 482

Rörelseresultat

Nät -6 293 9 814 31 883 34 310

Teknik 1 158 3 075 1 415 1 914

Moderbolaget -3 654 544 -7 571 2 146

Summa -8 789 13 434 25 726 38 370
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Koncernens nyckeltal Kvartal 4 Kvartal 4 Perioden Perioden

2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättningstil lväxt 79% 747% 124% 538%

EBITDA-marginal -1,0% 7,8% 4,5% 10,3%

Rörelsemarginal -2,5% 6,9% 2,7% 8,9%

Nettomarginal 0,5% 5,1% 2,8% 6,7%

Soliditet 35,9% 36,1% 35,9% 36,1%

Avkastning på eget kapital -21,7% 49,8% 7,1% 36,0%

Nettoskuld/EBITDA resultatet -14,68 0,00 3,10 1,2

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,08 0,54 1,34 1,53

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,07 0,52 1,30 1,51

Nettoomsättning per anställd (KSEK) 961 1 538 3 295 3 810

Resultat per anställd (KSEK) 4 79 92 254

Eget kapital per aktie efter utspädning (SEK) 12,20 5,54 12,20 5,54

Kassalikviditet 1,2 1,5 1,2 1,5

Antal anställda vid periodens slut 358 127 358 127

Antal anställda i genomsnitt 364 127 294 114

Antal aktier vid periodens slut före utspädning 21 431 001 18 745 676 21 431 001 18 745 676

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 21 285 731 18 745 676 20 298 376 18 325 117

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 22 380 844 19 424 676 20 887 870 18 652 784

Nyckeltalen som presenteras bedöms väsentliga för att beskriva koncernens utveckling då de utgör 

koncernens finansiella mål (Nettoomsättningstil lväxt, EBITDA-marginal, Soliditet) och är dels de 

nyckeltal koncernen styrs på.  

Ett antal av nyckeltalen bedöms relevanta för investerare, t.ex. resultat per aktie och antalet aktier. 

Övriga nyckeltal presenteras för att ge olika perspektiv på hur koncernen utvecklas och bedöms 

därför vara til l  nytta för läsaren.

Genomsnittligt antal aktier har omräknats med hänsyn til l  fondemissionselement i nyemissioner.

För definition av nyckeltal, se årsredovisning för 2016 sidan 63.

Pågående nyemissioner av aktier är inkluderade i antalet aktier.
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Moderbolagets resultaträkning (TKR) Perioden Perioden

2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 9 569 6 409

Övriga rörelseintäkter 8 127

9 577 6 536

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -4 531 -2 203

Personalkostnader -3 911 -2 323

Rörelseresultat före avskrivningar 1 135 2 009

Avskrivningar av materiella anläggningstil lgångar -4 0

Rörelseresultat 1 131 2 009

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 223 0

Räntekostnader -948 -657

Övriga finansiella poster 4 776 0

4 051 -657

Resultat efter finansiella poster 5 181 1 352

Bokslutsdispositioner -2 217 0

Resultat före skatt 2 964 1 352

Skatt på periodens resultat -88 -303

Periodens resultat 2 876 1 049
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Moderbolagets balansräkning (TKR)

2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Materiella anläggningstil lgångar 111 0

Finansiella anläggningstil lgångar 288 261 103 271

Summa anläggningstillgångar 288 372 103 271

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 21

Fordringar hos koncernföretag 45 970 2 479

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 114 145

Summa kortfristiga fordringar 46 083 2 646

Kassa och bank 49 1 615

Summa omsättningstillgångar 46 133 4 261

Summa tillgångar 334 505 107 531

2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 199 852 67 799

Långfristiga skulder

Skulder til l  kreditinstitut 23 188 21 750

Summa långfristiga skulder 23 188 21 750

Kortfristiga skulder

Skulder til l  kreditinstitut 36 333 7 250

Leverantörsskulder 358 742

Skulder hos koncernföretag 25 223 3 803

Aktuell skatteskuld 128 363

Övriga skulder 48 280 5 181

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 143 644

Summa kortfristiga skulder 111 466 17 983

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 334 505 107 531
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NOTER 

Not 1 Allmän information 
 

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Transtema Group AB 
(moderföretaget) med org. nr. 556988–0411 och dess dotterföretag (koncernen). 
Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg och med 
adress EA Rosengrens gata 31, 421 31 Västra Frölunda, Sverige.   

Styrelsen har den 22 februari 2018 godkänt denna koncernredovisning för 
offentliggörande.  

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (Tkr) om inte annat anges. Uppgifterna 
inom parentes avser föregående år om inget annat anges. 

 

Not 2 Redovisningsprinciper 
 
Koncernredovisningen för Transtema Group AB koncernen har upprättats i enlighet 
med IFRS (International Financial Reporting Standards) och tolkningsuttalande från 
IFRIC sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner samt Årsredovisningslagen.  
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom 
vad beträffar finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde över 
resultaträkningen.  
 
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att 
moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU 
antagna IFRS-standarder och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning.  
 
För fullständiga redovisningsprinciper, se Årsredovisningen för 2016 sid 23. 
 
2.1 Segmentsrapportering  

 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna 
rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste 
verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av 
resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna 
funktion identifierats som verkställande direktör tillika koncernchef som fattar 
strategiska beslut. Transtema Group har till och med det tredje kvartalet 2017 delat 
in sin verksamhet i endast ett segment men från och med fjärde kvartalet 2017 
består verksamheten av två segment: Nät och Teknik. För en närmare beskrivning 
av segmenten se sidorna 16-17 i bolagsbeskrivningen på Bolagets hemsida: 
http://www.transtemagroup.se/sites/default/files/documents/transtema_bolagsbe
skrivning_2016.pdf 
 

http://www.transtemagroup.se/sites/default/files/documents/transtema_bolagsbeskrivning_2016.pdf
http://www.transtemagroup.se/sites/default/files/documents/transtema_bolagsbeskrivning_2016.pdf
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2.2 Nya redovisningsprinciper fr.o.m. 1 januari 2018  
 
IFRS 9 
IFRS 9 Finansiella instrument kommer att börja tillämpas av Transtemakoncernen 
från 1 januari 2018. Standarden innebär nya principer för klassificering av 
finansiella instrument, för säkringsredovisning och för kreditreserveringar. 
Koncernen kommer inte att räkna om jämförelsetal för räkenskapsåret 2017, vilket 
är i enlighet med standardens övergångsregler. 
 
Under hösten 2017 har effekterna av införandet av den nya standarden analyserats. 
Baserat på slutsatser från genomförd analys bedöms inte de nya reglerna medföra 
någon väsentlig påverkan på klassificering av koncernens finansiella instrument 
utifrån de förhållande som föreligger vid övergångstidpunkten.  
 
IFRS 9 introducerar en ny nedskrivningsmodell som bygger på förväntade 
kreditförluster, och som tar hänsyn till framåtriktad information vid värdering av 
kundfordringar och redovisning av framtida kundförluster. Jämfört med tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper innebär den nya modellen en tidigarelagd 
redovisningstidpunkt av kundförluster. Historisk information och erfarenhet av 
tidigare kundförluster har använts för att prognosticera framtida förluster. Den 
gjorda analysen uppvisar dock inte att den nya modellen skulle föranleda någon 
skillnad i behov rörande reserveringar för kundförluster. 
 
Transtema tillämpar ingen säkringsredovisning varför denna del av standarden 
därmed inte kommer medföra någon effekt vid övergången. 
 
Sammanfattningsvis bedöms tillämpningen av IFRS 9 inte medföra några effekter 
på eget kapital vid övergångstidspunkten 1 januari 2018. 
 
IFRS 15 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas av Transtemakoncernen från 1 
januari 2018.  
 
I samband med övergången till IFRS 15 har en översyn av koncernens totala intäkter 
genomförts för att analysera effekter mellan nuvarande tillämpade 
redovisningsprinciper och IFRS 15.  
 
Transtemakoncernens intäkter består i allt väsentligt av intäkter från produkter och 
tjänster inom kommunikationsstruktur. Intäkterna redovisas i den period som risker 
och förmåner har överförts till köparen eller i förhållande till uppdragets 
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. En stor del av posten 
nettoomsättning utgörs av intäkter beräknade enligt succesiv vinstavräkning, som 
omfattas av den nya standarden. Övergången till IFRS 15 bedöms dock inte ha 
någon påverkan på redovisningen då avtalen på motsvarande sätt redan redovisas i 
den period som tjänsterna utförts. 
 
Sammanfattningsvis bedöms tillämpning av IFRS 15 inte medföra några effekter på 
eget kapital vid ingången av jämförelseåret 2017 eller i resultaträkningen för 2017. 
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Not 6 Rörelseförvärv 
 

Rörelseförvärv 2017 

Transtema Group AB genomförde 9 rörelseförvärv under 2017. De första 7 
detaljredovisades i Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet, tillgänglig på 
Bolagets hemsida: 
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter 
 
Den 11 september 2017 förvärvade Transtema Group AB 60 % av aktierna i 
Nordlund Entreprenad AB1 och den 2 november 2017 förvärvade Transtema Group 
AB 100 % av aktierna i TheBplan AS. Dessa båda förvärv beskrivs i detalj nedan. 
Beskrivningen av förvärvet av Enafoki aktiebolag, som även tidigare har redovisats 
(senast i det tredje kvartalet, se ovan) återges också eftersom information 
angående erlagd köpeskillingen har uppdaterats. 

 

Enafoki aktiebolag 

Den 2 januari 2017 förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i Enafoki 
aktiebolag, nedan kallat för FOKI, för 49 638 Tkr.  Som ett resultat av förvärvet 
förstärker koncernen sitt kunderbjudande och tillväxtmöjligheter inom segmentet 
Nät. 

Förvärvsanalysen är justerad avseende den köpeskillingen jämfört med 
kvartalsrapport 1 och siffrorna skall fortsatt ses som preliminära.  

Den goodwill på 21 619 Tkr som uppstår genom förvärvet hänför sig till 
synergieffekter som förväntas genom sammanslagningen av koncernens och FOKIs 
verksamheter. 

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för FOKI samt verkligt värde 
på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen. 

 

                                                        
1 Villkorad överenskommelse kring resterande andel föreligger, se nedan. 

http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
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Förvärvsrelaterade kostnader i samband med förvärvet beräknas uppgå till cirka 
572 Tkr. 

Verkligt värde på de 741 110 aktierna som utfärdats som en del av köpeskillingen 
om 17 498 Tkr baserades på aktiekursen om 23,61 kr per aktiebaserad på 10 
dagars volymviktad handel föregående tillträdesdagen den 2 januari 2017. 

Villkorad köpeskilling om maximalt 24 829 Tkr fördelat mellan 50 % kontant 
betalning och 50 % i motsvarande antal aktier betalas ut förutsatt att resultatet före 
avskrivningar (EBITDA) 2017 överstiger EBITDA år 2016 med 15 %. Är resultatet före 
avskrivningar (EBITDA) lägre än 6,5 Mkr utgår ingen tilläggsköpskilling. 

Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 14 076 Tkr och inkluderar 
kundfordringar med ett verkligt värde på 11 778 Tkr. Inga kundfordringar bedöms 
som osäkra. 

 

Nordlund Entreprenad AB 

Den 18 okt 2017 förvärvade koncernen 60 % av aktiekapitalet i Nordlund 
Entreprenad AB, för 2 220 tkr. Option på att förvärva resterande 40 % av bolaget 
finns att utnyttjas. Eftersom Transtema innehar denna option konsolideras 
Nordlunds till 100 %. Som ett resultat av förvärvet förstärker koncernen sitt 
kunderbjudande och tillväxtmöjligheter inom segmentet Nät. 

Den goodwill på 2 869 Tkr som uppstår genom förvärvet hänför sig till 
synergieffekter som förväntas genom sammanslagningen av koncernens och 
Nordlunds verksamheter. 

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Nordlunds samt verkligt 
värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på 
förvärvsdagen. 

7 312

17 498

12 415

12 415

49 638

6 486

1 075

11 601

11 297

981

14 076

-11 419

-353

-5 725

28 019

21 619

Upplåning

Uppskjutna skatteskulder

Summa identifierbara nettotillgångar

Goodwill

Kundkontrakt och kundrelationer

Varumärken

Varulager

Kundfordringar och andra fordringar

Leverantörsskulder och andra skulder

Villkorad köpeskilling - Egetkapitalinstrument (aktier)

Summa erlagd köpeskilling

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder

Likvida medel

Materiella anläggningstillgångar

Köpeskilling per 2 januari 2017

Likvida medel

Eget kapitalinstrument (741 110 aktier)

Villkorad köpeskilling
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Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 1 861 Tkr och inkluderar 
kundfordringar med ett verkligt värde på 1 606 Tkr. Inga kundfordringar bedöms 
som osäkra. 

Villkorad köpeskilling om 1 720 Tkr i motsvarande antal aktier betalas förutsatt 
säljare åberopar sin option på att sälja under de 3 första åren och köparen åberopar 
den därefter. Villkorade köpeskillingen baseras på EBITDA resultatet gånger fyra 
senast reviderade årsbokslut då optionen utnyttjas. 

Den nettoomsättning från Nordlunds som ingår i koncernens resultaträkning sedan 
oktober 2017 uppgår till 3 440 Tkr. Nordlunds rörelseresultat efter avskrivningar 
uppgick till 463 Tkr för samma period. 

Om Nordlunds skulle ha konsoliderats från 1 september 2017 (brutet räkenskapsår 
fr. 2017-09-01 t.o.m. 2018-08-31) skulle bolagets resultaträkning för perioden visa 
en nettoomsättning på 3 854 Tkr och ett rörelseresultat efter avskrivningar på 116 
Tkr under perioden september 2017 till och med december 2017. 

 

The Bplan AS 

Den 18 nov 2017 förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i The Bplan AS för 
23 402 Tkr. Som ett resultat av förvärvet förstärker koncernen sitt kunderbjudande 
och tillväxtmöjligheter inom segmentet Teknik. 

Den goodwill på 11 516 Tkr som uppstår genom förvärvet hänför sig till 
synergieffekter som förväntas genom sammanslagningen av koncernens och 
Bplans verksamheter. 

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Bplan samt verkligt 
värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på 
förvärvsdagen. 
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1 720

2 220

3

1 892

0

578

0

0

1 861

-2 011

-2 939

-33

-649

2 869Goodwill

Varulager

Kundfordringar och andra fordringar

Leverantörsskulder och andra skulder

Upplåning

Uppskjutna skatteskulder

Summa identifierbara nettotillgångar

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder

Likvida medel

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Kundkontrakt och kundrelationer

Varumärken

Likvida medel

Villkorad köpeskilling - Egetkapitalinstrument (aktier)

Summa erlagd köpeskilling

Köpeskilling per 18 okt 2017
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Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 3 983 Tkr och inkluderar 
kundfordringar med ett verkligt värde på 3 850 Inga kundfordringar bedöms som 
osäkra. 

Verkligt värde på de 217 905 aktierna som utfärdats som en del av köpeskillingen 
om 12 172 Tkr baserades på aktiekursen om 55,85 kr per aktie den 11 september 
2017. 

Villkorad köpeskilling bedöms inte utgå. 

Den nettoomsättning från Bplan som ingår i koncernens resultaträkning sedan 
november 2017 uppgår till 12 166 Tkr. Bplans rörelseresultat efter avskrivningar 
uppgick till 1 814 Tkr för samma period. 

Om Bplan skulle ha konsoliderats från 1 januari 2017, skulle bolagets 
resultaträkning för perioden visa en nettoomsättning på 32 859 Tkr och ett 
rörelseresultat efter avskrivningar på 1 091 Tkr. 

 

 

11 230

12 172

23 402

5 080

51

0

6 444

6 188

0

3 983

-7 961

0

-2 779

879

11 886

11 516

Summa identifierbara nettotillgångar

Goodwill

Finansiella anläggningstillgångar

Kundkontrakt och kundrelationer

Varumärken

Varulager

Kundfordringar och andra fordringar

Leverantörsskulder och andra skulder

Upplåning

Uppskjutna skatteskulder

Summa erlagd köpeskilling

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder

Likvida medel

Materiella anläggningstillgångar

Köpeskilling per 18 nov 2017

Eget kapitalinstrument (217 905 aktier)

Likvida medel

Valutadifferens


