
 

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 201BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 201BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 201BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017777    

    
Sammanfattning av MVVSammanfattning av MVVSammanfattning av MVVSammanfattning av MVV----kkkkonconconconcernen ernen ernen ernen för helåret för helåret för helåret för helåret 2012012012017777    (jämfört med samma period föregående år)(jämfört med samma period föregående år)(jämfört med samma period föregående år)(jämfört med samma period föregående år)    
    

• Nettoomsättning för koncernen har minskat med 18% till 43,2 (52,7) Mkr 
• Rörelseresultat uppgick till -0,9 (-2,5) Mkr 
• Rörelsemarginal -2,0% (-4,7%) 
• Koncernens resultat före skatt uppgick till -1,2 (-4,8) Mkr    

    

MVV International ABMVV International ABMVV International ABMVV International AB    
• Nettoomsättning 36,6 (50,1) Mkr 
• Rörelseresultat 0,2 (0,7) Mkr 
• Rörelsemarginal 0,7% (1,4%) 
• Resultat före skatt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 

MVV Information Technology ABMVV Information Technology ABMVV Information Technology ABMVV Information Technology AB    
• Nettoomsättning 4,2 (2,3) Mkr 
• Rörelseresultat 1,1 (-1,3) Mkr 
• Rörelsemarginal 26,3% (-57,6%) 
• Resultat före skatt 0,4 (-0,4) Mkr 

MVV Industry Lab ABMVV Industry Lab ABMVV Industry Lab ABMVV Industry Lab AB    (jämfört m jul-dec fg år)    
• Nettoomsättning 4,0 (1,7) Mkr 
• Rörelseresultat -0,4 (2,0) Mkr 
• Rörelsemarginal -9,7% (119,0%)  
• Resultat före skatt 0,0 (2,0) Mkr 

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.oPolskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.oPolskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.oPolskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o....    
• Nettoomsättning 1,0 (2,0) Mkr 
• Rörelseresultat -0,1 (0,2) Mkr 
• Rörelsemarginal -11,3% (8,0%) 
• Resultat före skatt -0,1 (0,2) Mkr 

 
 

 
 

 

 

MVV Holding AB (publ) är listat på Nordic MTF vid Nordic Growth Market NGM och moderbolag i en koncern av företag med 
inriktning mot teknisk konsultverksamhet. 
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VD:s kommentarerVD:s kommentarerVD:s kommentarerVD:s kommentarer

Som aviserades vid rapporttillfället 31 augusti 2017 börjar bilden av hur den globala industrin ser på sin framtid 
och vilka tekniska lösningar som kommer att prioriteras sakta att klarna. En ökad digitalisering bör nog ses som 
uppenbar. Det underlag som låg till grund för beslut som fattades under 2017 att ha ett avvaktande 
förhållningssätt men med fokus på digitalisering bekräftas av utvecklingen i de olika verksamheterna. Det är 
viktigt att understryka att samtliga bolag befinner sig i början av en anpassning till den framtid som i dagsläget 
endast övergripande kan skisseras.

Med start vid detta rapporteringstillfälle kommer 
undertecknad därför att frångå tidigare kommentars-
modell där respektive bolag kommenterats var för sig och 
istället lägga informationen på koncernnivå även om viss 
information måste hänföras till respektive bolag. 

Som framgår av bolagens redovisning i kommunikén har 
vår mjukvara och därigenom resultat och försäljning ökat 
kraftigt i bolaget MVV Information Technology AB, även 
om ökningen tar sin utgångspunkt i låga nivåer. 

Konsultverksamheten har minskat sin försäljning som ett 
led i att fokus nu ligger på industrialisering och inte i 
samma omfattning på mekanisk konstruktion. 

Leveranser av utrustning med större digitalt innehåll har 
ännu inte fått fäste beroende på osäkerhet i beställarleden 
vilket påverkar MVV Industry Lab AB. 

De insatser som gjorts på marknaden i form av piloter och 
installation har varit framgångsrika. Generation 4 av Casat 
har presenterats för marknaden i begränsad skala och 
implementation av den nya lösningen pågår under våren 
2018. 

I avvaktan på att förstå hur kundföretag och potentiella 
kundföretag kommer att förhålla sig till sina 
digitaliseringsprocesser ligger nu fokus på att skapa 
absolut bästa förutsättningar för en fortsatt expansion. 

Det som i dagsläget kan beskrivas som slutsatser kring 
vår marknadsposition är i huvudsak tre saker: 

• Beslutsprocesserna tar lång tid. För 
kundföretagen är många frågeställningar kring 
digitalisering fortfarande obesvarade. 

• När beslut fattats handlar vår leverans sannolikt 
om ett globalt åtagande. 

• Befintliga aktörer ökar sina marknadsinsatser, 
dock fortfarande med gammal teknik i sina 
leveranser. 

Frågorna som styrelse och ledning ställer sig är följande: 

• Hur ska koncernen bygga ett globalt nätverk för 
att klara globala åtagande? 

• Hur skall ett globalt åtagande finansieras? 

Ovanstående kan av uppenbara skäl bara betecknas som 
positiva men samtidigt riskfyllda. 

När det gäller finansiering av vår egen produktutveckling 
så har MVV International AB genererat den bruttovinst och 
det kassaflöde som varit nödvändigt genom att bära en 
stor del av de kostnader som varit kopplade till 
systemutvecklingen i form av personalkostnader, hyror 
mm under de tre senaste räkenskapsåren. 

Under hösten 2017 har dock MVV Information Technology 
AB visat att bolaget kan bära sina egna, löpande kostnader 
och därigenom ge MVV International AB förutsättningar 
att i framtiden visa en återgång till normal vinstnivå. 

Dock är den övergripande frågan vilken modell som skall 
väljas för en global satsning kring generation 4 och 
framtida generationer. 

Styrelsen ser två tänkbara alternativ som i korthet kan 
beskrivas på så sätt att MVV Information Technology AB 
tar in riskkapital antingen genom nyemission i MVV 
Holding AB eller direkt i bolaget. Alternativt skapas ett 
globalt nätverk genom allianser/avtal med lokala/globala 
aktörer. 

Det senare alternativet skulle innebära något lägre intäkter 
per kund för bolaget på lång sikt men rimligen en mer 
stabil tillväxt med flera återförsäljare som jobbar parallellt 
och därför är det detta spår som koncernen nu arbetar 
efter, detta genom att studera vilka samarbetspartner som 
kan vara lämpliga. 

På leverantörssidan vågar vi påstå att vi skapat en bra och 
stabil leverans genom att välja globala aktörer som 
Microsoft, Amazon och Google. 

Vad det gäller implementation och försäljning har 
ledningen identifierat en handfull aktörer som bedöms 
som lämpliga men ännu har inga avtal tecknats.  

Vidare pågår ett omfattande arbete med att kartlägga ny 
teknik. Under 2018 kommer generation 5 att presenteras. 
Generation 5 kommer att innehålla ett flertal integrerade 
plattformar och då i första hand integration med 
utrustning (IoT).  

Arbetet med att utvärdera och inkorporera teknik av det 
här slaget skall kännetecknas av betydligt lägre kostnader 
för kundföretagen i jämförelse med den teknik som 
presenteras av befintliga aktörer på området. 

Inkorporerad teknik skall vidare kännetecknas av att 
endast ”Plug & Play” lösningar kan accepteras. 

Inkorporerad teknik ska vara direkt värdeadderande för 
kund. 
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Styrelsen och ledningen betecknar 2018 som ett år av 
många beslut. Beslut som måste vara väl genomtänkta 
och säkerställa en framskjuten position inom området 
digitalisering. 

InformationsstrategiInformationsstrategiInformationsstrategiInformationsstrategi    

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på 
NGM/Nordic MTF och information från bolaget 
distribueras dels genom bolagets hemsida och dels 
genom Cision.se. 

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar 
med antingen våra kunders framtida produkter eller våra 
kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett 
omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den 
information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av 
vilka kunder som lägger order, vilka produkter som 
utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra 
uppdragsgivares verksamhet och framtida planering. 

Risker och osäkerheter i verksamhetenRisker och osäkerheter i verksamhetenRisker och osäkerheter i verksamhetenRisker och osäkerheter i verksamheten    

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, 
kreditrisker, valutarisker och likviditetsrisk i normal 
omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan 
naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter 
och tjänster. 

MedarbetareMedarbetareMedarbetareMedarbetare    

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i 
bolagen.  

Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 59 och vid 
årets slut till 44, en minskning med 25%.

 

Vara den 26 februari 2018 

Sören Gustafsson 
Verkställande direktör 

 
Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11 

E-mail: soren.gustafsson@mvv.se 

    

Resultat Resultat Resultat Resultat koncernen koncernen koncernen koncernen i sammandrag för 201i sammandrag för 201i sammandrag för 201i sammandrag för 2017777    och 201och 201och 201och 2016666    

2017201720172017 2017201720172017 2016201620162016 2016201620162016
MkrMkrMkrMkr ja n -junja n-junja n-junja n-jun ju l-decju l-decju l-decju l-dec H elå rH elå rH elå rH elå r ja n -junja n-junja n-junja n-jun ju l-decju l-decju l-decju l-dec H elå rH elå rH elå rH elå r

Nettoomsättning 24,3 18,9 43,2 27,6 25,1 52,7
Rörelseresultat -0,8 -0,1 -0,9 -0,4 -2,1 -2,5
Resultat före skatt -0,9 -0,3 -1,2 -0,7 -4,1 -4,8
Periodens resultat -0,9 -0,4 -1,3 -0,6 -3,7 -4,3
Rörelsemarginal -3,3% -0,5% -2,1% -1,4% -8,4% -4,7%
Omsättningstillväxt -12,0% -24,7% -18,0% -26,6% -3,5% -17,1%
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Aktien och ägarnaAktien och ägarnaAktien och ägarnaAktien och ägarna

KursutvecklingKursutvecklingKursutvecklingKursutveckling    

MVV Holding AB:s börsvärde uppgick vid årets 
ingång till 11,9 Mkr och vid årets utgång till 6,3 Mkr.  

Den 30 december 2016 uppgick betalkursen för 
aktien till 2,28 kr. Sista betalkurs för aktien den 29 
december 2017 uppgick till 1,22 kr.

MVV HoldingMVV HoldingMVV HoldingMVV Holding    AB:sAB:sAB:sAB:s    största aktieägare största aktieägare största aktieägare största aktieägare 29292929    december 201december 201december 201december 2017777 

Namn Antal aktier Innehav, % Röster, %

KUREN AB 2 537 868 48,77% 52,85%
Avanza Pension 618 075 11,88% 10,93%
Lars-Olof Bergsten 227 987 4,38% 4,03%
Bedjet Iseni 220 300 4,23% 3,90%
Sven-Åke Johansson 160 000 3,07% 2,83%
Jan Karlander 130 000 2,50% 2,30%

DelsummaDelsummaDelsummaDelsumma 3 894 2303 894 2303 894 2303 894 230 74,83%74,83%74,83%74,83% 76,84%76,84%76,84%76,84%

Övriga aktieägare 1 309 620 25,17% 23,16%

Tota l  a nta let a ktier i  bolagetTota l  a nta let a ktier i  bolagetTota l  a nta let a ktier i  bolagetTota l  a nta let a ktier i  bolaget 5 203 8505 203 8505 203 8505 203 850 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%

Övrig information Övrig information Övrig information Övrig information     

Väsentliga Väsentliga Väsentliga Väsentliga händelser efter periodens utgånghändelser efter periodens utgånghändelser efter periodens utgånghändelser efter periodens utgång....    

Inga avgörande händelser utöver de 
marknadstrender som beskrivs i inledningen har 
inträffat. 

RedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciper    

Denna redovisning har upprättats enligt BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
samt att delårsrapporten är upprättad enligt 
årsredovisningslagen. 

Kommande rapporttillfälleKommande rapporttillfälleKommande rapporttillfälleKommande rapporttillfälle    

Halvårsrapport januari-juni lämnas 31 augusti 2018. 

ÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämma    

Årsstämma för 2017 äger rum den 29 maj 2018  
kl. 09.00 i bolagets lokaler i Vara. 

UtdelningUtdelningUtdelningUtdelning    

Styrelsen avser ej att föreslå någon utdelning för 
räkenskapsåret 2017. 

För ytterligare informationFör ytterligare informationFör ytterligare informationFör ytterligare information    kontakta:kontakta:kontakta:kontakta:    

Sören Gustafsson, VD 

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11 
E-mail: soren.gustafsson@mvv.se 

 

 

 

Vara den 27 februari 2018 

Styrelsen Styrelsen Styrelsen Styrelsen i MVV Holding ABi MVV Holding ABi MVV Holding ABi MVV Holding AB    
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

2017201720172017 2016201620162016 2017201720172017 2016201620162016

Belopp i kkr jan -decjan-decjan-decjan-dec jan-decjan-decjan-decjan-dec ju l-decju l-decju l-decju l-dec ju l-decju l-decju l-decju l-dec

Nettoomsättning 43 150 52 752 18 817 25 107

Aktiverat arbete för egen räkning 1 450 - 1 450 -

Övriga rörelseintäkter 88 326 18 175

Rörelsens kostnader -9 756 -13 435 -4 279 -6 960

Personalkostnader -32 912 -39 659 -14 608 -18 955
Avskrivning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -1 538 -1 433 -804 -847

Avskrivning koncernmässig goodwill -1 334 -1 070 -668 -665

Rörelseresu lta tRörelseresu lta tRörelseresu lta tRörelseresu lta t -852-852-852-852 -2 519-2 519-2 519-2 519 -74-74-74-74 -2 145-2 145-2 145-2 145

Resultat från finansiella poster -368 -2 254 -199 -1 966

Resulta t efter finansiel la  posterResulta t efter finansiel la  posterResulta t efter finansiel la  posterResulta t efter finansiel la  poster -1  220-1 220-1 220-1 220 -4 773-4 773-4 773-4 773 -273-273-273-273 -4 111-4 111-4 111-4 111

Årets skattekostnad -9 -42 -9 -

Uppskjuten skatt -93 490 -167 446

Periodens resu lta tPeriodens resu lta tPeriodens resu lta tPeriodens resu lta t -1  322-1 322-1 322-1 322 -4 325-4 325-4 325-4 325 -449-449-449-449 -3 665-3 665-3 665-3 665

Resultat per aktie, kr -0,254 -0,831 -0,086 -0,704
Antal aktier vid periodens utgång, st 5 203 850 5 203 850 5 203 850 5 203 850
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Koncernens balansräkning i sammandrag

2017201720172017 2016201620162016

belopp i kkr 31-dec31-dec31-dec31-dec 31-dec31-dec31-dec31-dec

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 13 074 13 920

Materiella anläggningstillgångar 778 1 277

Finansiella anläggningstillgångar 1 719 2 008

Omsättningstillgångar 10 763 14 288

Sum ma ti l lgångarSum ma ti l lgångarSum ma ti l lgångarSum ma ti l lgångar 26 33426 33426 33426 334 31 49331 49331 49331 493

EGET K APITAL OCH SKULDEREGET K APITAL OCH SKULDEREGET K APITAL OCH SKULDEREGET K APITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 10 408 10 408

Reserver 9 9

Annat eget kapital inkl årets resultat -636 535

Sum ma eget kapita lSum ma eget kapita lSum ma eget kapita lSum ma eget kapita l 9 7819 7819 7819 781 10 95210 95210 95210 952

Avsättningar - 132

Långfristiga skulder 602 702

Kortfristiga skulder 15 951 19 707

Sum ma eget kapita l  och  sku lderSum ma eget kapita l  och  sku lderSum ma eget kapita l  och  sku lderSum ma eget kapita l  och  sku lder 26 33426 33426 33426 334 31 49331 49331 49331 493

FÖRÄN DRING I EGET K APITALFÖRÄN DRING I EGET K APITALFÖRÄN DRING I EGET K APITALFÖRÄN DRING I EGET K APITAL

Ingående eget kapital 10 952 15 658

Effekt ändrad redovisningsprincip utl DB - -394

Omräkningsdifferens utländska dotterbolag 151 12

Periodens resultat -1 322 -4 324

Utgående eget kapita lUtgående eget kapita lUtgående eget kapita lUtgående eget kapita l 9 7819 7819 7819 781 10 95210 95210 95210 952
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Koncernens kassaflödesanalys

2017201720172017 2016201620162016 2017201720172017 2016201620162016
belopp i kkr ja n-decja n-decja n-decja n-dec ja n-decja n-decja n-decja n-dec ju l -decju l -decju l -decju l -dec ju l -decju l -decju l -decju l -dec

DEN  LÖPAN DE VERKSAMHETENDEN  LÖPAN DE VERKSAMHETENDEN  LÖPAN DE VERKSAMHETENDEN  LÖPAN DE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -1 220 -4 772 -273 -4 111
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2 917 3 873 1 517 2 981
Betald skatt -20 547 346 849
Kassa flöde från den löpande Kassa flöde från den löpande Kassa flöde från den löpande Kassa flöde från den löpande 
verksamheten före förä ndringar av verksamheten före förä ndringar av verksamheten före förä ndringar av verksamheten före förä ndringar av 
rörelsekapita lrörelsekapita lrörelsekapita lrörelsekapita l 1 6771 6771 6771 677 -352-352-352-352 1 5901 5901 5901 590 -281-281-281-281

KASSAFLÖDE FRÅN  FÖRÄN DRINGAR I KASSAFLÖDE FRÅN  FÖRÄN DRINGAR I KASSAFLÖDE FRÅN  FÖRÄN DRINGAR I KASSAFLÖDE FRÅN  FÖRÄN DRINGAR I 
RÖRELSEKAPITALRÖRELSEKAPITALRÖRELSEKAPITALRÖRELSEKAPITAL
Förändringar varulager 58 51 91 76
Förändring av kortfristiga fordringar 3 712 5 068 3 460 4 467
Förändring av kortfristiga skulder -1 586 -6 768 -2 595 -4 681
Kassa flöde från den löpande verksa mhetenKassa flöde från den löpande verksa mhetenKassa flöde från den löpande verksa mhetenKassa flöde från den löpande verksa mheten 3 8613 8613 8613 861 -2 001-2 001-2 001-2 001 2 5462 5462 5462 546 -419-419-419-419

IN VESTERINGSVERKSAMHETENIN VESTERINGSVERKSAMHETENIN VESTERINGSVERKSAMHETENIN VESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettolikvidpåverkan förvärv dotterbolag - -269 - -269
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 450 -74 -1 072 -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -282 26 -282
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - -91 - -62
Avyttring finansiella anläggningstillgångar - 6 - 6
Avyttring materiella anläggningstillgångar 37 57 37 -57
Kassa flöde från investeringsverksamhetenKassa flöde från investeringsverksamhetenKassa flöde från investeringsverksamhetenKassa flöde från investeringsverksamheten -1 413-1 413-1 413-1 413 -653-653-653-653 -1 009-1 009-1 009-1 009 -664-664-664-664

FINANSIERINGSVERK SAMHETENFINANSIERINGSVERK SAMHETENFINANSIERINGSVERK SAMHETENFINANSIERINGSVERK SAMHETEN
Förändring långfristiga skulder -100 -100 -50 -50
Checkräkningskredit -2 115 1 895 -1 612 113
Kassa flöde från finansieringsverksa mhetenKassa flöde från finansieringsverksa mhetenKassa flöde från finansieringsverksa mhetenKassa flöde från finansieringsverksa mheten -2 215-2 215-2 215-2 215 1 7951 7951 7951 795 -1 662-1 662-1 662-1 662 63636363

PERIODENS K ASSAFLÖDEPERIODENS K ASSAFLÖDEPERIODENS K ASSAFLÖDEPERIODENS K ASSAFLÖDE 233233233233 -859-859-859-859 -125-125-125-125 -1  020-1  020-1  020-1  020

Likvida  medel v id  periodens börjanLikv ida  medel v id  periodens börjanLikv ida  medel v id  periodens börjanLikv ida  medel v id  periodens början 488488488488 1 3431 3431 3431 343 852852852852 1 5011 5011 5011 501

Kursdifferens i likvida medel 5 4 -1 7

Likvida  medel v id  periodens slutLikv ida  medel v id  periodens slutLikv ida  medel v id  periodens slutLikv ida  medel v id  periodens slut 726726726726 488488488488 726726726726 488488488488

Beviljad checkräkningskredit 12 000 12 000 12 000 12 000  
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

2017201720172017 2016201620162016 2017201720172017 2016201620162016

Belopp i kkr jan -decjan -decjan -decjan -dec jan -decjan -decjan -decjan -dec ju l-decju l-decju l-decju l-dec ju l -decju l -decju l -decju l -dec

Nettoomsättning 300 170 - 170

Rörelsens kostnader -931 -3 463 -295 -3 184

Personalkostnader -255 -243 -155 -95

Rörelseresu ltatRörelseresu ltatRörelseresu ltatRörelseresu ltat -886-886-886-886 -3 536-3 536-3 536-3 536 -450-450-450-450 -3 109-3 109-3 109-3 109

Resultat från finansiella poster -119 -48 -99 -17

Resu lta t efter finansiel la  posterResu lta t efter finansiel la  posterResu lta t efter finansiel la  posterResu lta t efter finansiel la  poster -1 005-1 005-1 005-1 005 -3 584-3 584-3 584-3 584 -549-549-549-549 -3 126-3 126-3 126-3 126

Bokslutsdispositioner -392 1 101 -392 1 101

Årets skattekostnad - - - -

Uppskjuten skatt 307 23 282 -36

Periodens resu lta tPeriodens resu lta tPeriodens resu lta tPeriodens resu lta t -1 090-1 090-1 090-1 090 -2 460-2 460-2 460-2 460 -659-659-659-659 -2 061-2 061-2 061-2 061

 

 

 

Moderbolagets resultat belastades år 2016 med 2 367 kkr vilket avser omstruktureringskostnader beträffande 
det förvärvade dotterbolaget MVV Industry Lab AB (tidigare intressebolag).  
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

2017201720172017 2016201620162016

belopp i kkr 31-dec31-dec31-dec31-dec 31-dec31-dec31-dec31-dec

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 23 318 23 011

Omsättningstillgångar 2 087 2 133

Sum ma  ti l lgå nga rSum ma  ti l lgå nga rSum ma  ti l lgå nga rSum ma  ti l lgå nga r 25 40525 40525 40525 405 25 14425 14425 14425 144

EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 10 408 10 408

Reserver 9 9

Annat eget kapital inkl årets resultat 4 008 5 097

Sum ma  eget ka pita lSum ma  eget ka pita lSum ma  eget ka pita lSum ma  eget ka pita l 14 42514 42514 42514 425 15 51415 51415 51415 514

Kortfristiga skulder 10 980 9 630

Sum ma  eget ka pita l  och skulderSum ma  eget ka pita l  och skulderSum ma  eget ka pita l  och skulderSum ma  eget ka pita l  och skulder 25 40525 40525 40525 405 25 14425 14425 14425 144

FÖRÄNDRING I EGET K APITALFÖRÄNDRING I EGET K APITALFÖRÄNDRING I EGET K APITALFÖRÄNDRING I EGET K APITAL

Ingående eget kapital 15 514 17 974

Periodens resultat -1 089 -2 460

Utgående eget kapita lUtgående eget kapita lUtgående eget kapita lUtgående eget kapita l 14 42514 42514 42514 425 15 51415 51415 51415 514

 

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag uppgår till 1 398 kkr (1 091 kkr). 
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Moderbolagets kassaflödesanalys

2017201720172017 2016201620162016 2017201720172017 2016201620162016
belopp i kkr ja n-decja n-decja n-decja n-dec ja n-decja n-decja n-decja n-dec ju l -decju l -decju l -decju l -dec ju l -decju l -decju l -decju l -dec

DEN  LÖPAN DE VERKSAMH ETENDEN  LÖPAN DE VERKSAMH ETENDEN  LÖPAN DE VERKSAMH ETENDEN  LÖPAN DE VERKSAMH ETEN
Resultat efter finansiella poster -1 005 -3 584 -549 -3 126
Betald skatt - -406 - 5
Kassaflöde frå n den  löpande Kassaflöde frå n den  löpande Kassaflöde frå n den  löpande Kassaflöde frå n den  löpande 
verksam heten före förändringa r av verksam heten före förändringa r av verksam heten före förändringa r av verksam heten före förändringa r av 
rörelsekapita lrörelsekapita lrörelsekapita lrörelsekapita l -1  005-1  005-1  005-1  005 -3  990-3  990-3  990-3  990 -549-549-549-549 -3 121-3 121-3 121-3 121

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄN DRIN GAR I KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄN DRIN GAR I KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄN DRIN GAR I KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄN DRIN GAR I 
RÖRELSEKAPITALRÖRELSEKAPITALRÖRELSEKAPITALRÖRELSEKAPITAL
Förändring av kortfristiga fordringar -11 539 678 2 004
Förändring av kortfristiga skulder 1 251 1 539 275 1 062
Kassaflöde frå n den  löpande verksa m hetenKassaflöde frå n den  löpande verksa m hetenKassaflöde frå n den  löpande verksa m hetenKassaflöde frå n den  löpande verksa m heten 235235235235 -1  912-1  912-1  912-1  912 404404404404 -55-55-55-55

INVESTERIN GSVERKSAMH ETENINVESTERIN GSVERKSAMH ETENINVESTERIN GSVERKSAMH ETENINVESTERIN GSVERKSAMH ETEN
Förvärv av dotterbolag - -300 - -300
Kassaflöde frå n investeringsverksam h etenKassaflöde frå n investeringsverksam h etenKassaflöde frå n investeringsverksam h etenKassaflöde frå n investeringsverksam h eten 0000 -300-300-300-300 0000 -300-300-300-300

FIN ANSIERIN GSVERKSAMH ETENFIN ANSIERIN GSVERKSAMH ETENFIN ANSIERIN GSVERKSAMH ETENFIN ANSIERIN GSVERKSAMH ETEN
Förändring checkräkningskredit 157 1 782 -12 -75
Erhållet koncernbidrag -392 430 -392 430
Kassaflöde frå n finansieringsverksam h etenKassaflöde frå n finansieringsverksam h etenKassaflöde frå n finansieringsverksam h etenKassaflöde frå n finansieringsverksam h eten -235-235-235-235 2 2122 2122 2122 212 -404-404-404-404 355355355355

PERIODEN S KASSAFLÖDEPERIODEN S KASSAFLÖDEPERIODEN S KASSAFLÖDEPERIODEN S KASSAFLÖDE 0000 0000 0000 0000

Likvida  m edel v id  periodens börjanLikvida  m edel v id  periodens börjanLikvida  m edel v id  periodens börjanLikvida  m edel v id  periodens början 0000 0000 0000 0000
Likvida  m edel v id  periodens slu tLikvida  m edel v id  periodens slu tLikvida  m edel v id  periodens slu tLikvida  m edel v id  periodens slu t 0000 0000 0000 0000
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Nyckeltal

2017201720172017 2016201620162016 2017201720172017 2016201620162016
jan -decjan -decjan -decjan -dec ja n-decja n-decja n-decja n-dec ja n-decja n-decja n-decja n-dec jan -decjan -decjan -decjan -dec

Bruttomarginal, % 4,7 0,0 -295,3 -2 080,0

Rörelsemarginal, % -2,1 -4,7 -295,3 -2 080,0

Justerat eget kapital, kkr 9 781 10 952 14 425 15 514

Soliditet, % 37,1 34,8 56,8 61,7

Skuldsättningsgrad, ggr 1,7 1,9 0,8 0,6

Medeltal anställda 51 59 0 0

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar, kkr 1 405 74 - -

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, kkr - 282 - -

Resultat per aktie, kr -0,25 -0,83 - -

Kvotvärde per aktie, kr 2 2 2 2

Antal aktier vid periodens utgång 5 203 850 5 203 850 5 203 850 5 203 850

K oncernenK oncernenK oncernenK oncernen Moderbola getModerbola getModerbola getModerbola get

 

    

    

Definitioner av nyckeltalDefinitioner av nyckeltalDefinitioner av nyckeltalDefinitioner av nyckeltal    

BruttomarginalBruttomarginalBruttomarginalBruttomarginal    

Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen. 
 
RörelsemarginalRörelsemarginalRörelsemarginalRörelsemarginal    

Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen. 
 
Justerat eget kapitalJusterat eget kapitalJusterat eget kapitalJusterat eget kapital    

Eget kapital plus obeskattade reserver (med avdrag för latent skatt). 
 
SoliditetSoliditetSoliditetSoliditet    

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 
 
SkuldsättningsgradSkuldsättningsgradSkuldsättningsgradSkuldsättningsgrad    

Justerade skulder i förhållande till eget kapital. 


