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Perioden i sammandrag

1 oktober - 31 december 2016

• Nettoomsättningen ökade med 22% jämfört med samma period föregående år,  20 337 (16 730) tkr.

• Rörelseresultat före avskrivningar mer än fördubblades och uppgick till 4 283 tkr för perioden jämfört med 1 979 tkr  
 för samma period föregående år.

• Avskrivningarna för perioden uppgår till – 5 100 (-663) tkr. Den ökade mängden avskrivningar härrör främst till en  
 utrangering av ett projekt som varit vilande under en längre tid och som nu bedöms oprioriterat, belopp 3 371 tkr,  
 samt att vi nu skriver av på det projekt som blev klart i juni 2016. 

• Resultat efter skatt uppgick till -779 (-47) tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,1 (0,0)kr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -80 (-1 759) tkr.

1 januari – 31 december 2016

• Nettoomsättningen ökade med 6% och uppgick till 60 003 (56 446) tkr.

• Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, ökade med 40 % på helåret och uppgick till
 8 721 (6 235) tkr. EBITDA per aktie uppgick till 1,28 (0,59) kr.

• Resultat efter skatt uppgick till  -519 (227) tkr och resultatet per aktie uppgick till –0,1 (0,0) kr. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 049 (5 030) tkr.

• Styrelsens förslag är att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2016.

Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr

2016
okt-dec

2015
okt-dec

2016
jan-dec

2015
jan-dec

Nettoomsättning 20 337 16 730 60 003 56 445
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 4 283 1 979 8 721 6 235
Rörelseresultat (EBIT) * -817 1 316 27 3 099
Resultat efter finansiella poster -889 289 -196 468
Rörelsemarginal -4% 8% 0% 5%
Vinst per aktie ** -0,1 0,0 -0,1 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -80 -1 759 1 049 5 030
Disponibla medel 3 592 21 806 3 592 21 806
Balansomslutning 76 167 73 677 76 167 73 677
Soliditet 64% 67% 64% 67%

* kostnader av engångskaraktär i samband med noteringen 2015 är borträknade.
** Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning.
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Kommentarer från VD

Fjärde kvartalet bjöd på försäljningsrekord, vi ökade vår försäljning med 22 procent jämfört med samma period förra året och 
passerade därmed 20 miljoner kronor. Under december vann vi flera stora affärer, till exempel fick vi, via vår partner Net-
Nordic, in tre affärer här i Sverige till ett värde av 8-10 miljoner kronor. Dessa order tillsammans med ett flertal ytterligare 
affärer har inneburit att vi under året stärkt vår position på den svenska marknaden.

Vi ser även att det finns ett tilltagande intresse för operatörerna att uppgradera befintliga nätverk till gigabit-hastighet, så har 
det varit i de 3 order från NetNordic samt även i order från SavMan, Öresundskraft, Pite Energi och Borås Elnät som tecknades 
i december. Uppgraderingen till gigabit är en naturlig följd av att efterfrågan på bandbredd ökar bland annat beroende på 
streamingtjänsternas allt växande popularitet och att vi lagrar mer och mer information i molnet. En stor del av våra senast 
tagna affärer omfattar  uppgradering parallellt med nybyggnad av nätverk. 

Även utanför Sverige har vi gjort framsteg. I Danmark fick vi utökat förtroende från Fibia och EnergiFyn när de beställde utrust-
ning, till ett värde av 3,3 miljoner kronor, för sin pågående nybyggnation av fibernät. Under hösten har vi också flyttat fokus till 
några nya marknader. Vi har successivt ökat vår närvaro i DACH-regionen (Tyskland, Österrike, Schweiz) där vi ser att det finns 
en stor marknadspotential.

Men vi blickar även ännu längre bort. I januari 2017 kunde vi meddela att vi har fått en första order på den indiska marknaden. 
Waystream, vår partner, Genexis India, och deras slutkund har under en period genomfört en noggrann utvärdering. Resultatet 
från utvärderingen visar att våra produkter lever upp till de högt ställda krav som de har för att uppgradera och framtidssäkra 
sitt nätverk.

Det nya året har också startat i högt tempo. Nyligen släppte regeringen sin nya bredbandsstrategi där målsättningen är ”Ett 
helt uppkopplat Sverige”, vilket innebär att det i Sverige borde finnas goda möjligheter att växa. Men vårt primära fokus är 
dock att öka vår närvaro på marknaderna utanför Norden, där DACH-regionen bedöms som särskilt intressant. Vi gläds också 
över vår första indiska order och vi ser en stor potential i Indien liksom i Malaysia där investeringar i bredbandsinfrastruktur är 
en högt prioriterad fråga för politikerna.

Nyligen meddelade jag att jag lämnar min operativa roll i Waystream vilket kommer ske under försommaren. Jag kommer fort-
sätta arbeta med oförminskat engagemang och bistå styrelsen med att hitta en ersättare som kan ta Waystream till nya höjder.

Johnny Hedlund, VD Waystream Holding AB
Kista den 23 Februari 2017
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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 både Europa och Asien.

Vision

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

Affärsidé

Waystream erbjuder avancerade produkter inom routing och switching för nät och tjänsteleverantörer som är i behov av 
digital infrastruktur 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.

Kortfakta

Grundat: 2001

Antal anställda: 26

Kontor: Stockholm (HQ), Shanghai 

Notering: Nasdaq First North
 

Ticker: WAYS
 

Certified Adviser: FNCA Sweden AB
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Händelser

Viktiga händelser under perioden

Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 29 maj, 2017.
Valberedningen består av följande ledamöter:
• Eric Severin (representerar Severin Invest AB)
• Stefan Tegenfalk (representerar Stefan Tegenfalk Invest AB)
• Peter Kopelman (i egenskap av styrelseordförande i Waystream Holding AB)
• Staffan Dahlgren (representerar Dahltec AB)
• Stefan Blixt (representerar Fiber Access Management Intressenter AB)
Eric Severin har valts till ordförande i valberedningen.

Ronneby Miljö & Teknik använder Waystream i stor utrullning av bredband via fiber
Waystream har via sin partner Netnordic AB börjat leverera accessutrustning till ett stort fiberbredbandsprojekt i Ronneby. 
Det totala värdet på utrustningen, som kommer levereras fram till och med 2018, är över 8 MSEK.

Framgångsrikt deltagande på BBWF 2016
Detta år hade Waystream ett partnerskap och sponsoravtal med Broadband World Forum mässan i London den 18 till 20 
oktober 2016. Partnerskapet innebar att Waystream sponsrade ett snabbt och tillförlitligt trådlöst internet under konferensen. 
Denna sponsring gav oss enorm exponering för vår primära målgrupp.

Waystream tar hem två nya affärer i Danmark värda totalt 3,3 MSEK 
Waystream har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått två nya order till ett sammanlagt värde av 3,3 miljoner 
kronor.

Waystream reviderar ner sin tillväxtprognos och omformar säljorganisationen
Waystream stöper om sin säljorganisation. I och med omorganisationen kommer alla säljare att rapportera direkt till VD 
Johnny Hedlund. Omorganisationen är en följd av att bolaget reviderar sin tillväxtprognos för året. 

Waystream tecknar ny affär med MittNät värd 1,9 MSEK
Waystream har via sin partner NetNordic tecknat en affär med MittNät där merparten av produkterna levererats under 
november 2016. Totalt ordervärde  1,9 MSEK.

Waystream tar hem tre nya order med ett totalt ordervärde om 8-10 MSEK, via sin partner NetNordic
Waystram har via sin partner NetNordic AB i Sverige tagit tre nya order på accessutrustning. Det totala ordervärdet för dessa 
tre order beräknas ligga mellan åtta och tio miljoner kronor.

Waystream  byter Certified Adviser
Waystream har tecknat avtal med FNCA Sweden AB om tjänsten som Certified Adviser. FNCA Sweden AB kommer att vara 
bolagets Certified Adviser från och med den 1 januari 2017. 

Fyra nya affärer för Waystream, totalt värde 2,8 MSEK
Waystream har via sin partner NetNordic AB i Sverige fått fyra nya order avseende accessutrustning. Det totala ordervärdet för 
de fyra nya affärerna är 2,8 miljoner kronor. 
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Händelser

Viktiga händelser efter perioden

Johnny Hedlund slutar som VD för Waystream Holding AB (publ)
Efter elva år, varav de senaste fem åren som VD för Waystream (WAYS), har Johnny Hedlund meddelat styrelsen att han 
lämnar VD-posten och bolaget. Johnny Hedlund kommer att fortsätta som VD under sin uppsägningstid och bistå Waystream 
i rekryteringsprocessen av en ersättare.

Waystream får indisk genombrottsorder, värde ca 3 MSEK
Waystream, har fått sin första order på den indiska marknaden via sin nya partner Genexis India. Slutkunden, PMPL, är en del 
av Digicablecomm och är aktiv i Kolkata. 

Waystream skriver av ett gammalt vilande projekt.
Vi har beslutat oss för att avveckla ett gammalt hårdvaruprojekt som varit vilande under en längre tid. Vi gör bedömningen 
att andra projekt bör prioriteras. Därmed kostnadsför vi den upparbetade totala utvecklingskostnaden, vilken uppgår till 3,3 
miljoner kronor.

Waystream vinner två nya affärer till ett sammanlagt värde om 3,8 MSEK
Waystream, har tagit hem två nya order avseende accessutrustning. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 3,8 miljoner 
kronor och utrustningen kommer att levereras till kunder i Danmark och Sverige.
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen

Intäkter

Rörelsens nettoomsättning ökade under perioden oktober-december 2016 med 22%  jämfört med samma period föregåen-
de år. Rörelsens totala intäkter för Q4 uppgick till 24,5 (21,9) miljoner kr, och för helåret uppgick de till 76,0 (72,4) miljoner 
kr, en ökning med 6%. Aktiverat arbete för produktutveckling för helåret uppgick till 16,0 (15,8) miljoner kr.

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,3 miljoner kr för fjärde kvartalet jämfört med 2,0 miljoner kr för 
samma period föregående år. Skillnaden ligger i ökad försäljning av produkter. 
För helåret uppgick EBITDA till 8,7 (6,2) miljoner kr.

Resultatet för året uppgick till -0,5 (0,2) miljoner kr. I resultatet ingår en utrangering av ett utvecklingsprojekt, belopp 
3,3 miljoner kr.

Investeringar och avskrivningar

Koncernen har under fjärde kvartalet 2016 i enlighet med våra planer för expansion och tillväxt investerat ytterligare i pro-
duktutveckling. Under perioden har man aktiverat utvecklingskostnader för 4,1 (5,0)  miljoner kr. Totalt aktiverat arbete för 
2016 är 16,0 (15,8) miljoner kr. Investeringar i materiella tillgångar har varit minimala. 

Avskrivningarna för perioden uppgår till – 5 100 (-663) tkr. Den ökade mängden avskrivningar härrör till en utrangering av 
ett projekt som varit vilande under en längre tid och som nu bedöms oprioriterat, belopp 3 371 tkr, samt att vi nu skriver av 
på de projekt som blev klara under 2016. För helåret uppgår avskrivningarna till -8 695 tkr (-3 136) tkr.

Kassaflöde

Kassaflöde för kvartal fyra uppgick till -5,2 miljoner kr. För samma period föregående år var kassaflödet 10,1 miljoner kr. 
För helåret var kassaflödet -8,9 (10,2) miljoner kr.
Det förklaras enligt följande:

Kassaflöden
Q4 

2016
Q4 

2015  2016  2015
Den löpande verksamheten -0,1 -1,8 1,1 5,0
Investeringar -4,1 -5,4 -17,0 -16,1
Finansiering -1,0 17,3 7,0 21,3
Periodens Kassaflöden -5,2 10,1 -8,9 10,2

Förändring i kassaflöde från den löpande verksamheten beror främst på ökade kundfordringar och minskade 
leverantörsskulder. Investeringarna är investeringar i produktutveckling, finansiering förändring i nyttjande av checkkredit.

Finansiell ställning

Eget kapital för koncernen uppgick per 31 december 2016 till 48,9 miljoner kr. Kassa och bank uppgick per den 31 
december 2016 till 1 852 (10 806) tkr.  Beviljad checkkredit 11,0 (11,0) MSEK, utnyttjad kredit -9,2 (0) MSEK. Bolaget har 
under sista kvartalet 2016 säkrat flera stora avtal vilket borgar för en fortsatt god omsättning, vår introduktion av MPC 480 
har mottagits väl och vi arbetar vidare med högt fokus på tillväxt. Detta sammantager gör att vår bedömning är att kassan 
kommer att stärkas under 2017. 

Personal

Waystreams koncern hade i medeltal 26 (26) fulltidsanställda under 2016, varav 5 kvinnor (3).
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Ägare Antal Aktier Andel av kapital och röster, %

Fiber Access NP Management Intressenter AB 1 439 638 21,14%
Severin Invest AB 895 339 13, 15%
Dahltec AB 686 709 10,09%
Robert Idegren Holding AB 645 811 9,49%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 614 571 9,03%
Stefan Tegenfalk Invest AB 485 810 7,14%
Försäkringsbolaget Avanza  pension 474 932 6,98%
Tamt AB 189 603 2,78%
MH Köhler invest AB 133 573 1,96%
Swedbank Försäkring 103 918 1,53%
Summa 5 669 904 83,29%

Antalet aktieägare uppgår till 849 och antalet registrerade aktier 2016-12-31 var 6 808  620 stycken.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2016. Vinstmedel ska i första hand återinvesteras i rörelsen 

för att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av koncernen och därigenom skapa omsättnings- och resultattillväxt.

Aktien



WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 10

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 upp-
gick per 31 december 2016 till 16 443 166 kr inklusive upplupen ränta.
Susanne Löfstedt är sedan 2013 anställd som redovisningsassistent vid koncernens huvudkontor i Stockholm. Tjänsten är 
deltid (75 procent) och fast ersättning utgår med 35 000 kr per månad (full tid). Susanne Löfstedt är syster till koncernens 
VD, Johnny Hedlund. 

Valberedningen

Styrelsen har sammankallat valberedningen med utgångspunkt från bolagsordningen, principer för utseende av valbered-
ning, och aktieägarförteckning som tagits ut per den 31 augusti 2016. Valberedningen består av representanter från de fyra 
största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningsarbetet redovisas i samband med inbjudan till stämma.

Kommande informationstilfällen

Årsredovisning 2016   8 maj 2017

Delårsrapport jan-mar 2017, Q1  23 maj 2017

Bolagsstämma 2017   29 maj 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
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 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 rapport har inte granskats av koncernens revisorer.
Kista 21 februari  2017

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

okt-dec
2015

okt-dec
2016

jan-dec
2015

jan-dec
Nettoomsättning 20 337 16 730 60 003 56 445
Aktiverat arbete 4 122 4 994 16 003 15 802
Övriga rörelseintäkter - 156 - 156
Rörelsens intäkter 24 459 21 880 76 006 72 403

Handelsvaror -8 712 -8 076 -25 184 -25 860
Bruttoresultat 15 747 13 804 50 822 46 543

Övriga externa kostnader -5 748 -6 183 -20 315 -17 342
Personalkostnader -5 527 -5 456 -21 270 -21 798
Övriga rörelsekostnader -189 -186 -516 -1 168
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4 283 1 979 8 721 6 235

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -5 100 -663 -8 694 -3 136
Rörelseresultat (EBIT) -817 1 316 27 3 099

Kostnader av engångskaraktär i samband med 
notering - -915 - -2 187
Finansnetto -72 -112 -223 -444
Resultat efter finansiella poster -889 289 -196 468

Skatt på periodens resultat 110 -336 -323 -241
Periodens resultat -779 -47 -519 227
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Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Koncernen

Belopp i tkr
2016

31 dec
2015

31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 51 136 42 557
Materiella anläggningstillgångar 343 628
Finansiella anläggningstillgångar 1 396 1 189
Summa anläggningstillgångar 52 875 44 374

Omsättningstillgångar
Varulager 5 264 5 271
Kundfordringar 14 929 12 340
Övriga kortfristiga fordringar 223 216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 024 670
Kassa och bank 1 852 10 806
Summa omsättningstillgångar 23 292 29 303
SUMMA TILLGÅNGAR 76 167 73 677

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 681 681
Övrigt tillskjutet kapital 42 917 42 917
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 316 5 806
Summa eget kapital 48 914 49 404

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 2 409 2 837
Övriga avsättningar 725 832
Summa avsättningar 3 134 3 669

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 9 260 -
Skulder till kreditinstitut - 571
Summa långfristiga skulder 9 260 571

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 571 2 286
Leverantörsskulder 5 645 8 536
Aktuella Skatteskulder 1 256 582
Övriga kortfristiga skulder 2 608 4 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 779 4 495
Summa kortfristiga skulder 14 859 20 033

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 76 167 73 677

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Belopp i tkr
2016

okt-dec
2015

okt-dec
2016

jan-dec
2015

jan-dec
Resultat efter finansnetto -889 289 -196 468
Avskrivningar 5  100 663 8 694 3 136
Övriga justeringar -102 -4 -89 742
Betald inkomstskatt -178 -262 -285 -291
Förändring av rörelsekapital -4 011 -2 445 -7 075 975
Kassaflöde från den löpande verksamheten -80 -1 759 1 049 5 030

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -36 -54 -241 -238
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4195 -5 425 -16 747 -15 906
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 119 - - -
Kassaflöde från investeringsverksamhet - 4 112 -5 479 -16 988 -16 144

Finansieringsverksamhet
Förändring av checkräkningskredit -447 -8 062 9 260 -5 455
Amortering av lån -572 -2 567 -2 286 -1 138
Nyemission - 27 928 - 27 928
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 019 17 299 6 974 21 335

Periodens kassaflöde -5 211 10 061 -8 965 10 221
Likvida medel vid periodens början 7 049 706 10 806 578
Kursdifferens i likvida medel 14 39 11 7
Likvida medel vid periodens slut 1 852 10 806 1 852 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 -519 -519

Valutakursdifferenser 29 29

Belopp vid årets utgång 681 42 917 5 316 48 914
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Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget

Belopp i tkr
2016

okt-dec
2015

okt-dec
2016

jan-dec
2015

jan-dec
Nettoomsättning 1 166 310 4 314 310
Rörelsens intäkter 1 166 310 4 314 310

Övriga externa kostnader -571 -116 -1 694 -1 839
Personalkostnader -1 059 -329 -3 771 -329
Rörelseresultat före avskrivningar -464 -135 -1 151 -1 858

Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar -3 -2 -12 -2
Rörelseresultat -467 -137 -1 163 -1 860

Kostnader av engångskaraktär i samband med 
notering - -1 711 - -
Finansnetto 53 -22 207 -216
Resultat efter finansiella poster -414 -1 870 -956 -2 076

Skatt på periodens resultat 88 686 207 686
Periodens resultat -326 -1 184 -749 -1 390
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Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget

Belopp i tkr
2016

31 dec
2015

31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 48 60
Finansiella anläggningstillgångar 38 058 34 645
Summa anläggningstillgångar 38 106 34 705

Omsättningstillgångar
Fordringar Koncernföretag 1 458 -
Övriga kortfristiga fordringar 150 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93 7
Kassa och bank 990 9 220
Summa omsättningstillgångar 2 691 9 227
SUMMA TILLGÅNGAR 40 797 43 932

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

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 39 665 41 055
Periodens resultat -749 -1 390
Summa fritt eget kapital 38 916 39 665
SUMMA EGET KAPITAL 39 597 40 346

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 142 2 108
Aktuella Skatteskulder 112 9
Övriga kortfristiga skulder 228 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 718 1 292
Summa kortfristiga skulder 1 200 3 586

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 797 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 0

Enligt beslut av årsstämman

Periodens resultat -749 -749

Belopp vid årets utgång 681 31 144 8 521 -749 39 597

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

2016
okt-dec

2015
okt-dec

2016
jan-dec

2015
jan-dec

Intäktsförändring % 22% 9% 6% 6%
Bruttomarginal % 57% 52% 58% 54%
Rörelsemarginal % -4% 8% - 5%
Vinstmarginal % -4% - -1% -
Soliditet % 64% 67% 64% 67%
Omsättning per anställd, tKr 782 643 2 308 2 171
Medelantal anställda 26 26 26 26
Antal aktie 6 808 620 6 808  620 6 808 620 6 808 620
Vinst per aktie, Kr -0,1 - -0,1 -
Eget kapital per aktie,  Kr 7,2 7,3 7,2 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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