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Perioden i sammandrag

1 april- 30 juni 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 14 519 (12 786) tkr.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 013 (1 316) tkr.

• Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 848 (396) tkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 404 (4 581) tkr.

1 januari- 30 juni 2016

• Nettoomsättningen uppgick till 25 717 (26 208) tkr.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 334 (1 792) tkr.

• Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 447 (-7) tkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 874 (6 965) tkr.

Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr

2016
apr-jun

2015
apr-jun

2016
jan-jun

2015
jan-jun

2015
jan-dec

Nettoomsättning 14 519 12 786 25 717 26 208 56 445
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 2 013 1 316 2 334 1 792 4 048
Rörelseresultat (EBIT) 904 495 552 187 912
Resultat efter finansiella poster 848 396 447 -7 468
Rörelsemarginal 6% 3% 2% 0% 1%
Vinst per aktie 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 404 4 581 874 6 965 5 030
Disponibla medel 12 673 6 696 12 673 6 696 21 806
Balansomslutning 71 527 46 139 71 527 46 139 73 677
Soliditet 69% 45% 69% 45% 67%
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Kommentarer från VD

Under andra kvartalet har vi sett en ökad aktivitet både hos befintliga och potentiella kunder vilket också återspeglas i våra 
siffror. Omsättningen har ökat med nästan 14 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till 14,5 MSEK.
                                                                      
MPC480, vår nya plattform som färdigställdes under förra året, har mottagits väl av marknaden och införsäljningen pågår nu 
aktivt. Med MPC480 blir det möjligt för oss att närma oss operatörer i en betydligt större storlek än vad som tidigare varit 
möjligt. Det sker nu tester och diskussioner med ett flertal kunder i såväl Europa som i Asien, däribland Indien, vilket bådar gott 
för framtiden. Den stora fördelen med MPC480 är att den är väldigt kompentent och flexibel vilket innebär att den kan 
anpassas och tilldelas olika uppgifter beroende på behovet där den används. 
 
I samband med introduktionen av MPC480 har vi också implementerat en ny försäljningsmodell som bygger på 
pay-as-you-grow. Modellen gör det möjligt för såväl stora som små kunder att rulla ut en avancerad Edge-router i olika roller 
och enbart betala för den funktionalitet som behövs just där och då. För Waystreams del innebär det att inträdesbarriären för 
att sälja våra produkter sänks då våra kunder kan testa våra produkter i begränsad omfattning för att sedan enkelt kunna 
skala upp och addera ytterligare funktionalitet. Att erbjuda marknaden högkvalitativa produkter och mjukvaror med en pris-
sättningsmodell som stödjer våra kunders affär är viktigt för oss och med pay-as-you-grow-modellen gör vi just detta. 
 
Den skandinaviska marknaden fortsätter att vara vår starkaste marknad och försäljningen går bra, innan sommaren 
meddelade vi till exempel att Homenet i Norge har valt vår ASR6000 för sin fortsatta utbyggnad. Det är förstås glädjande att få 
förnyat och utökat förtroende. 
 
Även internationellt arbetar vi vidare i ett högt tempo och vi ser stor potential på ett flertal marknader. Polen är ett exempel på 
en sådan marknad som vi bedömer som mycket intressant med ett flertal projekt under upphandling. Utfallet är till viss del 
beroende av de ansökningar om EU-finansiering för utbyggnad av bredband via fiber som nu görs av systemintegratörer och 
operatörer. Vi följer också med stort intresse utvecklingen av bredbandsnätet i Tyskland, där vi ser att det finns goda chanser 
att detta kommer ta fart och därmed öppna upp för nya affärsmöjligheter längre fram. Likaså Storbritannien, men kanske 
främst Irland uppvisar potential och vi har inlett initiala diskussioner med de två största bredbandsaktörerna där.  
 
Efter flera månader av utbildning och tester i laboratoriemiljö påbörjade vi i juli ett långtidstest hos Digicable i Calcutta Indien. 
Långtidstestet innebär att Digicable nu testar flera av våra produktfamiljer i kommersiell drift, däribland MPC480 som testas i 
flera olika roller i deras nät. Testerna planeras vara klara under augusti. 
 
Andra goda nyheter är att vi under kvartalet rekryterat en Senior Systems Engineer, som startar i augusti, till vår R&D-organi-
sation. Vi kommer även att fortsätta anställa framöver. Dessutom har vi nyligen tilldelats det högsta kreditbetyget ett aktiebo-
lag kan ha, nämligen AAA, vilket är ett bevis på att Waystream är en trygg partner för framtiden både för kunder och leveran-
törer. Under det gångna kvartalet har vi vidare, som andra leverantör i världen, fått våra produkter ASR6000 och MS4000 
certifierade enligt den senaste SKA-standarden för säker kundanslutning från Svenska Stadsnätsföreningen. 
Certifieringen är en viktig kvalitetsmarkering på att nätet byggts rätt och vi är självfallet mycket stolta över detta. 
 
Nu när hösten är på väg är vi redo att skruva upp trycket än mer. Det kommer att bli en spännande och intensiv period och vi 
ser fram emot att ta till vara på de möjligheter som vi nu har framför oss.  

Johnny Hedlund, VD Waystream Holding AB
Kista den 25 augusti 2016
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Waystream i korthet

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar.
Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och 
användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet.
Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutan-
vändaren.
Idag är Waystream en framgångsrik leverantör inom Skandinavien, med fokus på att expandera inom den snabbt växande 
marknaden för fibernätverk i Europa.

Vision

Att vara den leverantör som nätverksoperatörer och tjänsteleverantörer först väljer när målet är kundnöjdhet hela vägen ut 
till slutkund.

Affärsidé

Waystream erbjuder produkter inom routing och switching för nät och tjänsteleverantörer som är i behov av digital infra-
struktur för tjänsteleverans. Waystreams produkter ska erbjuda tillförlitliga och smarta funktioner som ska vara enkla att 
sköta och vara utvecklade särskilt för att maximera slutkundens upplevelse.

Långsiktiga finansiella mål

Bolagets målsättning är att uppnå en omsättningstillväxt om över 20 procent årligen från och med 2016. Bolagets 
målsättning för lönsamhet är en EBITDA (rörelsemarginal före avskrivningar) om 10 procent, men periodvis kan detta mål 
underskridas i syfte att driva tillväxt.

Kortfakta

Grundat: 2001

Antal anställda: 26

Kontor: Stockholm (HQ), Shanghai 

Börs: Nasdaq First North
 

Ticker: WAYS
 

Certified Adviser: Avanza
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Händelser

Viktiga händelser under perioden

Waystream Holding AB (publ) höll den 26 maj 2016 kl. 16:30 årsstämma varvid i huvudsak följande beslutades.
 
Moderbolaget och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktö-
ren beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.
 
Årsstämman beslutade att arvode skulle utgå med 250 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 50 000 kronor per år 
till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.
 
Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.
 
Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag till styrelse. Till styrelse valdes Johnny Hedlund (omval), Staffan 
Dahlgren (omval), Peter Kopelman (omval), Stefan Tegenfalk (omval), Heléne Köhler (omval), Linda Swärd (nyval) och Eric 
Aicardi (nyval). Peter Kopelman omvaldes till styrelsens ordförande.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Thorling, omvaldes som bolagets revisor.
 
Waystreams produkter certifierade för säker kundanslutning
Waystream är den andra leverantören i världen vars accessutrustning för fiberbaserade bredbandsnät är certifierade enligt 
den senaste SKA-standarden för säker kundanslutning, från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF).
 
SSNFs tuffa krav ställs för att garantera integriteten och säkerheten för kunder anslutna till fiberbaserade bredbandsnät och 
är en viktig kvalitetsmarkering på att nätet byggts rätt. Waystreams produkter ASR6000 och MS4000, som nu är certifierade 
enligt den senaste standarden, används i många svenska stadsnät.
 
Waystream får uppföljningsorder från norska Homenet via sin partner Netnordic AS
Waystream har via sin partner Netnordic AS i Norge fått en uppföljningsorder gällande accessutrustning från bredbandsleve-
rantören Homenet.
Homenet, som fokuserar på privatmarknaden, har drygt 60 000 kunder och är en av Norges snabbast växande bredbandso-
peratörer. I sin fortsatta utbyggnad av fibernät har Homenet beslutat sig för att använda ASR6000, vilket är Waystreams mest 
sålda produkt.

Waystream förser Broadband World Forums besökare med internet
Waystream har ingått ett partner- och sponsorskap med Broadband World Forum som går av stapeln i London i oktober. Part-
nerskapet innebär att Waystream säkerställer att alla besökare får tillgång till snabbt och pålitligt internet under konferensen.

Viktiga händelser efter perioden

Waystream fördjupar samarbetet med Fiber@Home i Malaysia
Waystream, fördjupar sitt befintliga samarbete med Fiber@Home, en av de större ISP:erna (internet service provider) i Malay-
sia. Det fördjupade samarbetet innebär att Fiber@Home gör en storsatsning på Waystreams produkter genom att inkorporera 
lösningarna tydligare i sin marknadsföring och försäljning.  
 
 Waystream framtidssäkrar Affärsverkens stadsnät i Karlskrona
Waystream, har fått utökat förtroende av sin kund Affärsverken i Karlskrona. Den nya affären är ett led i att harmonisera Affärs-
verkens nuvarande hårdvaruplattform, vilket kommer bidra till ett effektivare kapacitetsutnyttjande i de befintliga näten sam-
tidigt som Affärsverket gör sitt nät mer framtidssäkert.
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen

Intäkter

Kvartalets intäkter uppgick till 19,0 (16,5) miljoner kronor. För första halvåret uppgick intäkterna till 33,7 (32,4)miljoner 
kronor. Aktiverat arbete för produktutveckling uppgick till 4,6 (3,7) miljoner för andra kvartalet och 8,0 (6,1) miljoner kronor 
för första halvåret. 
92 (92)% av försäljningen under andra kvartalet har skett på den nordiska marknaden. Sverige är enskilt största landet 
och står för 56 (57)% av omsättningen. Första halvåret 2016 stod Sverige för 64 (54)%, och Norden stod för 97 (92) % av 
omsättningen. 

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,0 (1,3) miljoner kronor för andra kvartalet, en ökning med 54% jämfört 
med samma period föregående år. Resultatökningen beror främst på en ökad omsättning. Rörelseresultatet före avskrivning 
för första halvåret uppgick till 0,6 (0,2)miljoner kronor.

Investeringar och avskrivningar

För första halvåret uppgår investeringarna i produktutveckling till 8,6 (5,1) miljoner kronor. Bolagets produktutveckling 
aktiveras när en version av produkten är klar för försäljning. En första version blev i juni klar för försäljning och avskrivning 
av den delen har därmed börjat. För perioden uppgick avskrivningarna till 1,1 (0,8) miljoner kronor och för första halvåret till 
1,8 (1,6) miljoner kronor. Avskrivningar hörande till nu aktiverad produkt är 0,3 miljoner kronor.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet 2016 till -1,4 miljoner kronor jämfört med 4,6 
miljoner kronor för samma period föregående år. För det första halvåret 2016 uppgick det till 0,9 ( 7,0) miljoner kronor. Den 
negativa förändringen beror främst på minskade skulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,3 (-3,9) 
miljoner kronor under andra kvartalet och -8,9 (-6,4) miljoner kronor för första halvåret. Finansieringsverksamheten för 
andra kvartalet uppgick till 4,2 (-3,4) miljoner kronor och för första halvåret till 3,6 (-0,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning

Eget kapital för koncernen uppgick per 30 juni 2016 till 49,6 miljoner kronor. 

Personal

Waystreams koncern hade per 2016-06-30 26(25) heltidsanställda, varav 11 (11) i Waystream Shanghai. 
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Största ägarna per 30 juni 2016

Ägare Antal Aktier Andel av kapital och röster, %

Fiber Access NP Management Intressenter AB 1 439 638 21,14%
Severin Invest AB 917 561 13, 48%
Dahltec AB 686 709 10,09%
Robert Idegren Holding AB 610 000 8,96%
Spartoi Invest AB 595 116 8,71%
Goldcup 12886 AB (föreslagen namnändring till
Stefan Tegenfalk Invest AB) 485 810 7,14%
Försäkringsbolaget Avanza  pension 452 318 6,64%
Tamt AB 189 603 2,78%
MH Köhler invest AB 133 573 1,96%
Robur Försäkring 72 028 1,06%
Summa 5 582 356 81,96%

Antalet aktieägare uppgår till 990 och antalet registrerade aktier 2016-06-30 var 6 808  620 stycken.

Aktien
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Övrig information

Risker och osäkerheter i verksamheten

Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb teknologisk utveckling och kunder som har höga krav på funk-
tionalitet, integration och teknik, vilket i sin tur ställer höga krav på koncernen att kontinuerligt utveckla produkter och 
tjänster som möter kundernas krav. Koncernen har för avsikt att fortsätta nyutveckla och vidareutveckla sina produkter. 
Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter kan på förhand vara svåra att fastställa med exakthet. Det finns 
således en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa till marknadens behov än 
planerat.

Valutarisker finns både i form av transaktions- och omräkningsrisker. Waystreams försäljning och inköp sker, förutom i SEK 
även i EUR och USD. Waystream är således exponerade mot förändringar i värdet på SEK i förhållande till EUR och USD. Om 
det skulle ske växelkursförändringar, och de åtgärder Waystream vidtagit för att säkra sådana växelkursförändringar skulle 
visa sig vara otillräckliga, kan Waystreams verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. 

För mer utförlig information om risker hänvisar vi till 2015 års koncernredovisning.

Redovisningsprinciper

Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets hemsida www.waystream.

Transaktioner med närstående

Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande av exempelvis produktutveckling mellan dotterbolagen, är en del av 
koncernens verksamhet.
Waystream Holding AB har tillhandahållit lån till sitt dotterbolag Waystream AB. Lånebeloppet uppgick per 30 juni 2016 till 13 
339 278 kronor inklusive upplupen ränta.
Koncernen har ingått ett anställningsavtal med Susanne Löfstedt avseende tjänster som redovisningsassistent vid 
koncernens huvudkontor i Stockholm. Tjänsten är deltid (75 procent) och fast ersättning utgår med 30 000 kronor per 
månad (full tid). Susanne Löfstedt är syster till koncernens VD, Johnny Hedlund. 

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari-september 2016, Q3  24 november  2016

Bokslutskommuniké 2016    23 februari 2017
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Styrelsen intygar

Kontaktinformation
Waystream Holding AB
Org nr 556904-6476

Färögatan 33
164 51  KISTA
Sverige
Telefon: 08-56 26 94 50
ww.waystream.com

Certified Advisor
Avanza Bank AB
Regeringsgatan 103
Box 1399
111 93  STOCKHOLM

Aktien
Kodnamn: WAYS
ISIN-kod:SE0007577077

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av koncernens revisorer.
Kista 25 augusti 2016

Peter Kopelman  
Styrelseordförande

Heléne Köhler  
Ledamot

Johnny Hedlund   
VD och ledamot

Stefan Tegenfalk
Ledamot

Staffan Dahlgren
Ledamot

Eric Aicardi
Ledamot

Linda Swärd
Ledamot
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Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

Belopp i tkr
2016

apr-jun
2015

apr-jun
2016

jan-jun
2015

jan-jun
2015

jan-dec
Nettoomsättning 14 519 12 786 25 717 26 208 56 445
Aktiverat arbete 4 601 3 719 8 002 6 111 15 802
Övriga rörelseintäkter -73 16 - 38 156
Rörelsens intäkter 19 047 16 521 33 719 32 357 72 403

Handelsvaror -6 501 -5 922 -11 206 -11 351 -25 860
Bruttoresultat 12 546 10 599 22 513 21 006 46 543

Övriga externa kostnader -3 814 -3 877 -8 973 -8 088 -17 342
Personalkostnader -6 224 -5 841 -10 711 -10 947 -21 798
Övriga rörelsekostnader -495 435 -495 -179 -1 168
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 013 1 316 2 334 1 792 6 235

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -1 109 -821 -1 782 -1 605 -3 136
Rörelseresultat (EBIT) 904 495 552 187 3 099

Kostnader av engångskaraktär i samband med 
notering - - - - -2 187
Finansnetto -56 -99 -105 -194 -444
Resultat efter finansiella poster 848 396 447 -7 468

Skatt på periodens resultat -217 - -217 - -241
Periodens resultat 631 396 230 -7 227
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Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Koncernen

Belopp i tkr
2016

30 jun
2015

30 jun
2015

31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 49 588 34 201 42 557
Materiella anläggningstillgångar 604 780 628
Finansiella anläggningstillgångar 1 284 - 1 189
Summa anläggningstillgångar 51 476 34 981 44 374

Omsättningstillgångar
Varulager 4 675 3 912 5 271
Kundfordringar 8 057 5 703 12 340
Övriga kortfristiga fordringar 243 396 216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 674 606 670
Kassa och bank 6 402 541 10 806
Summa omsättningstillgångar 20 051 11 158 29 303
SUMMA TILLGÅNGAR 71 527 46 139 73 677

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 681 545 681
Övrigt tillskjutet kapital 42 917 14 623 42 917
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 972 5 650 5 806
Summa eget kapital 49 570 20 818 49 404

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 2 837 2 678 2 837
Övriga avsättningar 832 127 832
Summa avsättningar 3 669 2 805 3 669

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 4 729 4 845 -
Skulder till kreditinstitut - 1 716 571
Övriga skulder - 2 298 -
Summa långfristiga skulder 4 729 8 859 571

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 1 714 2 279 2 286
Leverantörsskulder 3 921 3 700 8 536
Aktuella Skatteskulder 745 - 582
Övriga kortfristiga skulder 3 077 4 089 4 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 102 3 589 4 495
Summa kortfristiga skulder 13 559 13 657 20 033

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 527 46 139 73 677
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Belopp i tkr
2016

apr-jun
2015

apr-jun
2016

jan-jun
2015

jan-jun
2015

jan-dec
Resultat efter finansnetto 848 396 447 -7 468
Avskrivningar 1 110 822 1 782 1 605 3 136
Övriga justeringar -18 -31 -84 106 742
Betald inkomstskatt 26 - -54 -105 -291
Förändring av rörelsekapital -3 370 3 394 -1 217 5 366 975
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 404 4 581 874 6 965 5 030

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -23 63 -205 - -238
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 149 -3 981 -8 584 -6 409 -15 906
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -95 - -95 - -
Kassaflöde från investeringsverksamhet -5 267 -3 918 -8 884 -6 409 -16 144

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit 4 729 -2 224 4 729 -610 -5 455
Upptagna lån -571 -1 136 - 1 143 - -1 138
Nyemission - - - - 27 928
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 158 -3 360 3 586 -610 21 335

Periodens kassaflöde -2 513 -2 697 -4 424 -54 10 221
Likvida medel vid periodens början 8 883 3 254 10 806 578 578
Kursdifferens i likvida medel 32 -16 20 17 7
Likvida medel vid periodens slut 6 402 541 6 402 541 10 806

Finansiell översikt

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen

Förändring i eget kapital – Koncernen

Belopp i tkr
Aktie 

Kapital
Övrigt tillskjutet 

Kapital
Annat eget 

Kapital
Summa Eget 

Kapital

Belopp vid årets ingång 681 42 917 5 806 49 404

Periodens Resultat 230 230

Valutakursdifferenser -64 -64

Belopp vid periodens utgång 681 42 917 5 972 49 570
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Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget

Belopp i tkr
2016

apr-jun
2015

apr-jun
2016

jan-jun
2015

jan-jun
2015

jan-dec
Nettoomsättning 1 315 - 2 247 - 310
Rörelsens intäkter 1 315 - 2 247 - 310

Övriga externa kostnader -705 - -860 -13 -1839
Personalkostnader -980 - -1 916 - -329
Rörelseresultat före avskrivningar -370 - -529 -13 -1 858

Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar -3 - -6 - -2
Rörelseresultat -373 - -535 -13 -1860

Finansnetto 51 -65 103 -128 -216
Resultat efter finansiella poster -322 -65 -432 -141 -2 076

Skatt på periodens resultat 71 - 95 - 686
Periodens resultat -251 -65 -337 -141 -1 390
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Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget

Belopp i tkr
2016

30 jun
2015

30 jun
2015

31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 54 - 60
Finansiella anläggningstillgångar 34 842 20 219 34 645
Summa anläggningstillgångar 34 896 20 219 34 705

Omsättningstillgångar
Fordringar Koncernföretag 896 - -
Övriga kortfristiga fordringar 118 - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 - 7
Kassa och bank 4 932 4 9 220
Summa omsättningstillgångar 4 932 4 9 227
SUMMA TILLGÅNGAR 40 883 20 223 43 932

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet Eget kapital
Aktiekapital 681 545 681
Summa eget kapital 681 545 681

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 39 665 12 760 41 055
Periodens resultat -337 -141 -1 390
Summa fritt eget kapital 39 328 12 619 39 665
SUMMA EGET KAPITAL 40 009 13 164 40 346

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder till koncernen - 6 471 -
Summa långfristiga skulder - 6 471 -

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag - 588 -
Leverantörsskulder - - 2 108
Aktuella Skatteskulder 65 - 9
Övriga kortfristiga skulder 254 - 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 555 - 1 292
Summa kortfristiga skulder 874 588 3 586

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 883 20 223 43 932
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Finansiell översikt

Förändring i eget kapital – Moderbolaget

Belopp i tkr
Aktie 

Kapital Överkursfond
Övrigt fritt eget 

Kapital
Årets 

resultat
Summa Eget 

Kapital

Belopp vid Årets ingång 681 31 144 9 911 -1 390 40 346

Vinstdisposition -1 390 1 390 -

Enligt beslut av årsstämman

Periodens resultat -337 -337

Belopp vid periodens utgång 681 31 144 8 521 -337 40 009

Aktiekapital om 680 862 består av  6 808 620 aktier
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Nyckeltal för Koncernen
Belopp i tkr

2016
apr-jun

2015
apr-jun

2016
jan-jun

2015
jan-jun

2015
jan-dec

Intäktsförändring % 13% -9% -2% -10% 6%
Bruttomarginal % 55% 54% 56% 57% 54%
Rörelsemarginal % 6% 4% 2% 1% 5%
Vinstmarginal % 4% 3% 1% - -
Soliditet % 70% 45% 69% 45% 67%
Omsättning per anställd, tKr 558 511 989 1 048 2 171
Medelantal anställda 26 25 26 25 26
Antal aktie 6 808 620 544 562 6 808 620 544 562 6 808 620
Vinst per aktie, Kr 0,1 0,7 - - -
Eget kapital per aktie,  Kr 7,3 38,2 7,3 38,2 7,3

Definitioner av nyckeltal
  
Intäktsförändring  
Periodens nettoomsättning i förhållande till samma period föregående år.

Bruttomarginal  
Marginal på sålda produkter.  
  
Rörelsemarginal  
Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning. 
  
Vinstmarginal  
Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning. 
  
Soliditet  
Eget kapital i procent av balansomslutningen.  
  
Omsättning per anställd  
Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal anställda. 
  
Vinst per aktie  
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 
  
Eget kapital per aktie  
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Nyckeltal
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