
ScandBooks årsredovisning 2015 - Avvikelser från
bokslutskommunikén

ScandBooks årsredovisning 2015 har idag publicerats på bolagets hemsida www.scandbook.com.

I samband med upprättandet av årsredovisningen har avvikelser från tidigare lämnad bokslutskommuniké identifierats som närmare redogörs för nedan.

Nedskrivning dotterbolagsaktier

ScandBook har identifierat ett nedskrivningsbehov i moderbolaget ScandBook Holding AB för aktier i dotterbolaget ScandBook AB, nedskrivningsbehovet
uppgår till 19,5 mkr. Nedskrivningen är hänförlig till den ökade skuldsättningen i dotterbolaget mot bakgrund av de stora investeringarna i digitaltryck.
Nedskrivningen påverkar resultatet i moderbolaget negativt med -19,5 mkr och det fria egna kapitalet minskar från 85,5 mkr till 66 mkr.

Koncernresultatet påverkas ej, inte heller den föreslagna utdelningen.

EBITDA koncernen

EBITDA påverkas positivt om 1,7 mkr p.g.a en omklassificering av en kostnadspost mellan Övriga externa kostnader och Av- och nedskrivningar.

Kassaflödesanalysen koncernen

Kassaflödet är rensat för kvittningsemissionen, om 44,8 mkr, som gjordes i samband med förvärvet av ScandBook UAB. Effekten innebär att ScandBook får
ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 10,4 mkr och ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 21,0 mkr.
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Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36, magnus.breitenstein@scandbook.se

 Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget bedriver
koncernadministrativa uppgifter. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur i både hårdband och mjukband,
ScandBook UAB producerar främst pocketböcker men gör även bokdisplayer.  Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och
i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBookAB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. Vi kan genomföra samtliga
moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor
konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och
distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om
bolaget finns på www.scandbook.se


