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VD:s KOMMENTARER 

 

 Under kvartalet avyttrades Mashie och Grade och koncernen består numera av e-handelssegmentet 

Avensia. Det innebär att årets och föregående års siffror i rapporten avser det kvarvarande segmentet 

dvs. exklusive Mashie och Grade. Kassaflödesinformationen inkluderar de sålda verksamheterna. 

Avensia fortsätter att hålla en hög tillväxttakt och jämfört med föregående års kvartal hamnar tillväxten 

på 38 procent. Utvecklingen av rörelseresultatet för koncernen är bra och landar för kvartalet på 1,7 

MKR, även om koncernen har belastats med extra kostnader på ca 0,4 MKR i samband med försäljningen 

av dotterbolagen Grade och Mashie. 

 

 Under årets början bildades ett separat dotterbolag med syfte att där lägga rättigheter och utveckling 

av produkter för e-handelsmarknaden. Avensia Storefront är den första produkten som under kvartalet 

lanserades globalt vid Microsoft Convergence i Atlanta – en nyckelfärdig omnikanallösning som är 

utvecklad i samarbete med Microsoft och EPiServer. Med denna lösning är sortiment, kunder, order, 

lagerstatus och kampanjer tillgängliga i realtid över alla kanaler, styrda från ett enhetligt system. 

Lanseringen av Avensia Storefront för Microsoft Dynamics AX for Retail minskar time-to-market och 

investeringen avsevärt när man implementerar ett komplett handelssystem. Avensia Storefront har fått 

ett starkt mottagande och intresset för produkten växer för varje dag. 

 

 Under kvartalet genomförde InXL en ägarspridning, där syftet var att öka antalet aktieägare och skapa 

förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Intresset var mycket stort och ägarspridningen 

övertecknades kraftigt. InXL har mer än dubblerat antalet aktieägare, då fler än 1400 nya aktieägare 

tecknade sig för erbjudandet. Totalt såldes 3 miljoner aktier och priset per aktie blev 6,10 kr. 

 

 Genom renodlingen av koncernen att fokusera på e-handel har vi som ambition att bygga Sveriges och 

norra Europas mest moderna och ledande expertbolag inom e-handel. Med den samlade förmågan i det 

nya InXL uppfattas vi som en relevant partner till ledande nationella och internationella handelskedjor, 

där vi kombinerar teknologins möjligheter med strategisk förståelse för kundens verksamhet. Idag ser 

vårt handlande över Internet helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Det är bekvämt och enkelt 

att handla online och försäljning via webb och mobil slår ständigt nya rekord. Våra erfarenheter av att 

arbeta nära våra kunder ger oss en möjlighet att både inspirera, vägleda, utveckla och implementera 

attraktiva butiker på nätet. Vi är trygga i den position vi har tagit på marknaden och ser stora möjligheter 

att utvecklas vidare. 

  

Fortsatt stark tillväxt som renodlat expertbolag 
inom e-handel 

Nyckeltal januari – mars 2015 (kvarvarande verksamhet) 

 
Omsättning 23,9 (18,2) MKR Rörelsemarginal 7,0 (5,8) procent 
Rörelseresultat 1,7 (1,1) MKR Kassaflöde 5,4 (-0,5) MKR 
Resultat efter skatt 1,7 (1,0) MKR Vinst per aktie 0,05 (0,03) SEK 
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KONCERNEN 
 

Koncernen redovisar för första kvartalet en ökad 

nettoomsättning om 23,9 (18,2) MKR för 

kvarvarande verksamhet. 

Nettoomsättning per kvartal. 

Rörelseresultatet för kvartalet var 1,7 (1,1) MKR. 

Rörelseresultat per kvartal. 

Koncernens rörelsedrivande dotterbolag består av 

Avensia AB, Force12 AB, Avensia Aps och Avensia 

Dotterbolag Två AB.   Avensia Dotterbolag Två AB är 

under namnändring och innehåller våra 

egenutvecklade produkter. Avensia fortsätter att 

växa både med nya spännande kundprojekt och 

nyanställningar. Force12 som framöver kommer att 

verka som ett eget varumärke under Avensia har en 

fortsatt stabil intjäningsförmåga. Avensia Aps som 

inrymmer den danska verksamheten har en 

utmanande marknad, men det finns ljuspunkter och 

vi hoppas på ett antal genombrott den närmaste 

tiden.  

E -handel mot konsumenter fortsätter att växa med 

ungefär 15 procent per år i Norden.  Under 2014 e-

handlade de nordiska konsumenterna varor för 

141,3 miljarder svenska kronor. Det finns ingen 

enskild anledning till att en marknad kommit långt i 

sin e-handelsmognad. Konsumenternas attityd, en 

tekniskt kunnig befolkning, en vilja att använda 

kredit-och betalkort i stället för kontanter och en 

solid fraktinfrastruktur spelar stor roll. USA och Kina 

tillhör världens hetaste marknader för e-handel och 

den svenska marknaden hamnar på plats 10 i 

världen. 

Avensia 
Avensia är ett av Nordens ledande företag inom e-

handelslösningar. Kunderna är främst stora 

nordiska handelskedjor både med försäljning till 

konsumenter och till företag. Avensias tjänster och 

produkter hjälper kunderna att öka sin försäljning i 

alla kanaler genom att både skapa en förstklassig 

kundupplevelse online, men även att koppla till 

fysiska och traditionella säljkanaler. För att möta 

kundernas höga krav måste det tekniska kunnandet 

kompletteras med expertis inom e-

handelsprocesser, omnikanalstrategier, användar-

upplevelse och konverteringsoptimering. Avensia 

har byggt upp detta kunnande genom erfarenhet 

från hundratalet e-handelsprojekt, vilket har gett en 

unik kunskap om vad som krävs för att skapa en 

framgångsrik försäljning. 

E-handel – precis som all annan handel – kräver att 

man förstår de faktorer som styr kundens beteende. 

Det tekniska kunnandet måste kompletteras med 

förståelse för konverteringshöjande faktorer som 

inspirerande design och interaktionsoptimering. 

Avensias e-handelslösningar baseras idag på 

marknadsledande teknik från leverantörer som 

Microsoft, EPiServer, Apptus och inRiver. Avensia 

skapar integrationer mot alla ledande affärssystem, 

exempelvis Microsoft Dynamics, SAP och Movex. 

Avensia har erfarenhet av helhetslösningar inom e-

handel för både B2B och B2C, vilket gör att de kan 

optimera varje komponent och även få dem att 

samverka i ett större verksamhetssystem. 

Marknaden är fortsatt mycket stark och i tillväxt. 

Under kvartalet har Avensia arbetat med kunder 

som Byggmax, Ahlsell, Coop Norge (NO), Lekolar, 

Platekompaniet (NO), Toyota, Lyco och 

Mekonomen. 

Force12 erbjuder specialister inom teknisk och 

administrativ systemutveckling. Kunderna finns 

främst bland skånska produktutvecklande företag 
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med långsiktiga behov av djup kompetens inom 

olika nischområden. 

Avensia, som numera är det enda kvarvarande 

segmentet och omfattar alla verksamheter i 

koncernen, redovisar för första kvartalet intäkter 

från externa kunder om 25,1 (18,2) MKR, vilket är 

en tillväxt med 38 %. 

MEDARBETARE 
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare i 
koncernen till 69 (58), varav 16 (12) är kvinnor. 
 

REDOVISADE SIFFROR 
Årets och föregående års siffror under kommande 
rubriker (Omsättning och resultat, Investeringar och 
finansiell ställning) avser kvarvarande verksamhet 
dvs. exklusive verksamheterna (Mashie AB och 
Grade AB) som sålts. Kassaflödesinformationen 
inkluderar de sålda verksamheterna. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Koncernens nettoomsättning under kvartal ett 

uppgick till 23,9 (18,2) MKR.  

Rörelsens kostnader under kvartal ett uppgick till 

23,5 (17,2) MKR. Den största kostnadsposten 

utgjordes av personalkostnader vilken uppgick till 

12,3 (9,6) MKR eller 51,5 (52,7) procent av 

nettoomsättningen. 

Övriga rörelsekostnader uppgick för kvartalet till 

11,1 (7,6) MKR och har ökat jämfört med 

föregående år beroende på att framförallt Avensia 

har anlitat ett stort antal underkonsulter i både 

Sverige och internationellt. 

 

Rörelseresultatet för kvartal 1 uppgick till 1,7 (1,1) 

MKR. 

Resultat efter skatt för kvartal 1 uppgick till 1,7 (1,0) 

MKR.  

 

Koncernens skattemässiga underskott uppgår till ca 

38 MKR per 2014-12-31. 

INVESTERINGAR 
Under kvartalet aktiverade koncernen 1,1 (0,0) MKR 
i produktutvecklingskostnader. De totala 
immateriella tillgångarna i koncernen uppgick till 
1,1 (0,0) MKR per den 31 mars.  

De materiella investeringarna i koncernen under 
kvartalet var begränsade och utgjordes till största 
delen av arbetsplatsrelaterad dator- och 
kontorsutrustning. De materiella tillgångarna i 
koncernen uppgick till 0,8 (0,5) MKR per den 31 
mars. 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL 
STÄLLNING 
Under första kvartalet visar koncernen ett 

kassaflöde från den löpande verksamheten på 8,5 

(6,4) MKR.  

Koncernen hade vid utgången av perioden 43,8 (2,9) 

MKR i likvida medel samt outnyttjade krediter på 

6,0 (6,0) MKR, vilket ger en tillgänglig likviditet på 

49,8 (8,9) MKR. 

Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 54,9 

(18,4) MKR och soliditeten till 76,7 (42,3) procent. 

AKTIEN OCH ÄGARE 
InXL innovation AB är listat på First North Premier 

under namnet INXL. Totalt hade InXL innovation AB 

2050 aktieägare vid utgången av kvartalet och 

antalet aktier uppgick till 34 114 900 st. Den 1 

januari 2015 uppgick betalkursen för InXL´s aktie till 

4,96 SEK. Sista betalkurs den 31 mars 2015 uppgick 

till 6,20 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på ca 211 

MKR.  

 

Historiska kurser under januari - mars 2015. 

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 

31 mars 2015. 

A5 Invest AB 9 935 380 

Valid Asset Management AB 9 120 529 

AB Nordsidan 7 863 311 

Övriga 7 195 680 

Totalt 34 114 900 
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Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och 
Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 
eller www.remium.se. 

 

FÖRSLAG TILL UTDELNING 
Styrelsen föreslår årsstämman i InXL innovation att 

fatta beslut om en utdelning på 10 öre per aktie för 

2014, totalt ca 3,4 MKR. På årsstämman har 

styrelsen för avsikt att även föreslå aktieägarna en 

extra utdelning på 1,00 kr per aktie med anledning 

av försäljningen av Grade AB och Mashie AB, dvs. 

totalt 1,10 kr. 

FRAMTIDSUTSIKTER 

InXL innovation kommer att fortsätta utvecklas som 

bolag i takt med kundernas behov. Det är bolagets 

bedömning att efterfrågan är ökande på de 

marknader där vi är verksamma. På kort och 

medellång sikt kan detta dock påverkas av den 

övergripande osäkerheten i omvärlden. 

Resultatförbättringar i koncernen framöver 

beräknas komma från ökad försäljning, förbättrad 

debiteringsgrad, licensintäkter, förbättrad projekt-

styrning och efterhand förbättrade priser. 

InXL innovation lämnar inga resultat- eller 

omsättningsprognoser. 

RISKFAKTORER 
Koncernen är i sin verksamhet utsatt för vissa risker 

som kan påverka resultatet i högre eller mindre 

grad. Koncernens bolag påverkas bland annat av 

verksamhetsrelaterade risker såsom rekrytering, 

projektrisker, våra större kunders utveckling och 

kundförluster. Marknadsrelaterade risker 

inkluderar konjunkturrisker.  

Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer sedan den senast 

lämnade årsredovisningen för 2014, som finns 

publicerad på bolagets hemsida. 

VALBEREDNING 
Valberedningen inför årsstämman 2015 består av 

Jan Tuve Möller (ordförande) från AB Nordsidan, 
Jörgen Brandt representerande A5 Invest AB och 
Anders Cedervall representerande Valid Asset 
Management AB. För aktieägare som önskar 
komma i kontakt med valberedningen sker detta 
via: Valberedningen, InXL innovation AB, 
Gasverksgatan 1, 222 29 Lund alternativt: 
valberedningen@inxl.se 

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 
på InXLs kontor i Lund.  Kallelse till årsstämma 
offentliggjordes på bolagets hemsida den 21:a april 
och i Post & Inrikes Tidningar samt annonserades i 
Dagens Industri. 

Årsredovisningen samt övriga enligt 
aktiebolagslagen erforderliga handlingar fanns 
tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på 
bolagets hemsida två veckor innan stämman. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Koncernen tillämpar International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för 
koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim 
Financial Reporting och Årsredovisningslagen. De 
redovisningsprinciper som redogörs för i 
årsredovisningen för 2014 har tillämpats. 

RAPPORTILLFÄLLEN 

24 juli  Delårsrapport jan-juni 2015 
22 oktober  Delårsrapport jan-september 2015 
 
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och 
verkställande direktören för publicering. 

Denna rapport har inte granskats av bolagets 
revisor. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, 
KONTAKTA GÄRNA: 
Per Wargéus, VD 

Telefon: 0707-318908 

per.wargeus@inxl.se  

 

  

http://www.remium.se/
mailto:per.wargeus@inxl.se
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Resultaträkning koncernen i sammandrag 

TKR 

                                

Not 

2015-01-01 

-2015-03-31 

2014-01-01 

-2014-03-31 

Rörelsens intäkter      3   

Nettoomsättning 1 23 901 18 202 

Aktiverade utvecklingskostnader  1 123 - 

Övriga rörelseintäkter  136 45 

Summa rörelsens intäkter  25 160 18 247 

    

Rörelsens kostnader 3   

Övriga externa kostnader  -11 115 -7 550 

Personalkostnader  -12 336 -9 610 

Avskrivningar/nedskrivningar av 

materiella och immateriella tillgångar 

  

-44 

 

-32 

Summa rörelsens kostnader  -23 495 -17 192 

    

Rörelseresultat 1 1 665 1 055 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Övriga räntekostnader och liknande poster  -24 -35 

Resultat efter finansiella poster 1,3 1 641 1 020 

Skatt  104 0 

    

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter  1 745 1 020 

Avvecklade verksamheter:    

Periodens resultat från avvecklade verksamheter 3 28 151 1 471 

Periodens resultat  29 896 2 491 

    

Hänförligt till moderbolagets aktieägare   29 690 2 491 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 

 

 206 

 

0 

 

Data per aktie    

Genomsnittligt antal aktier före utspädning  34 114 900 34 114 900 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  34 114 900 34 114 900 

Antal aktier före utspädning  34 114 900 34 114 900 

Antal aktier efter utspädning  34 114 900 34 114 900 

    

Resultat från kvarvarande verksamheter, SEK  0,05 0,03 

Resultat från avyttrade verksamheter, SEK  0,83 0,04 

Resultat per aktie före utspädning, SEK  0,88 0,07 

    

Resultat från kvarvarande verksamheter, SEK  0,05 0,03 

Resultat från avyttrade verksamheter, SEK  0,83 0,04 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK  0,88 0,07 
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Rapport över totalresultat i koncernen 

 

TKR 

2015-01-01 

-2015-03-31 

2014-01-01 

-2014-03-31 

   

Periodens resultat 29 896 2 491 

Övrigt totalresultat: 

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

 

- 

-31 

 

- 

-4 

Summa totalresultat för perioden 29 865 2 487 

   

Summa totalresultat för perioden hänförligt till:   

Moderbolagets aktieägare 

Innehav utan bestämmande inflytande 

Summa totalresultat för perioden 

 29 659 

206 

29 865 

2 487 

0 

2 487 

   

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare har 

uppkommit från: 

  

   

Kvarvarande verksamheter 1 508 1 016 

Avyttrade verksamheter 28 151 1 471 

Summa 29 659 2 487 
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Resultaträkning moderbolaget i sammandrag 
 

 

TKR 

2015-01-01 

-2015-03-31 

2014-01-01 

-2014-03-31 

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 1 965 1 906 

Övriga rörelseintäkter 555 667 

Summa rörelsens intäkter 2 520 2 573 

   

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader -1 696 -1 822 

Personalkostnader -621 -612 

Avskrivningar/nedskrivningar av 

materiella och immateriella tillgångar 

 

-15 

 

-13 

Summa rörelsens kostnader -2 332 -2 447 

   

Rörelseresultat 188 126 

   

Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från andelar i koncernföretag 10 734 - 

Övriga ränteintäkter och liknande poster 19 - 

Övriga räntekostnader och liknande poster -12 -17 

Resultat efter finansiella poster 10 929 109 

   

Periodens resultat 10 929 109 

   

Data per aktie   

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 34 114 900 34 114 900 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 34 114 900 34 114 900 

Antal aktier före utspädning 34 114 900 34 114 900 

Antal aktier efter utspädning 34 114 900 34 114 900 

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,32 0,00 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,32 0,00 

 
Rapport över totalresultat i moderbolaget 

 

 

TKR 

2015-01-01 

-2015-03-31 

2014-01-01 

-2014-03-31 

   

Periodens resultat 10 929 109 

Övrigt totalresultat: 

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

 

- 

- 

 

- 

- 

Summa totalresultat för perioden 10 929 109 
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Balansräkning i sammandrag 
 
                Koncernen                    Moderbolaget 
 

TKR 

 

Not 2015-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2014-03-31 

Tillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  1 123 - - - 

Materiella anläggningstillgångar  790 479 248 271 

Finansiella anläggningstillgångar  4 944 3 079 16 753 42 053 

Kortfristiga fordringar 2 20 931 15 901 12 096 1 755 

Likvida medel 2 43 766 2 859 38 674 1 114 

Summa  71 554 22 318 67 771 45 193 

Tillgångar som innehas för försäljning 3 - 21 208 - - 

Summa tillgångar  71 554 43 526 67 771 45 193 

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital  54 891 18 430 66 724 44 045 

Kortfristiga skulder 2 16 663 12 398 1 047 1 148 

Summa 

Skulder som innehas för försäljning 

 

3 

71 554 

- 

30 828 

12 698 

67 771 

- 

45 193 

- 

Summa skulder och eget kapital  71 554 43 526 67 771 45 193 

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 

Ställda säkerheter  6 000 6 000 3 000 3 000 

 
 

 
Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 

   

  

TKR Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Balanserat 

resultat 

InXLs 

aktieägare 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande 

 

 

Totalt eget 

kapital 

Eget kapital den 1 januari 2014 5 117 10 808 18 15 943 - 15 943 

Periodens summa totalresultat - - 2 487 2 487 - 2 487 

Eget kapital den 31 mars 2014 5 117 10 808 2 505 18 430 - 18 430 

Periodens summa totalresultat - - 8 984 8 984 - 8 984 

Transaktioner med ägare:       

Utdelning - - 

 

 

 

 

-2 388 -2 388 - -2 388 

Innehav utan bestämmande 

inflytande 

 

 

- 

 

- 

 

-18 

 

-18 

 

18 

 

- 

Eget kapital den 31 december 2014 5 117 10 808 9 083 25 008 18 25 026 

Periodens summa totalresultat - - 29 659 29 659 206 29 865 

Eget kapital 31 mars 2015 5 117 10 808 38 742 54 667 224 54 891 
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Kassaflödesanalys koncernen 
 

TKR Not 2015-01-01 
-2015-03-31 

2014-01-01 
-2014-03-31 

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  29 796 2 504 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 -26 507 438 

Betald skatt  -252 -368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

 3 037 2 574 

Förändringar av rörelsekapital    

Minskning av fordringar  7 243 2 358 

Minskning (-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  -1 761 1 455 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 8 519 6 387 

Investeringsverksamheten    

Försäljning av dotterbolag 3 26 353 - 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -1 218 -303 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -344 -174 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 24 791 -477 

    

    

Finansieringsverksamheten    

Amortering av låneskuld  - -802 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 - -802 

Periodens kassaflöde  33 310 5 108 

    

Likvida medel vid periodens början  10 466 3 693 

Kursdifferens i likvida medel  -10 - 

Likvida medel vid periodens slut  43 766 8 801 

    

 
De avvecklade verksamheterna ingår i kassaflödesanalysen för koncernen. Deras del av kassaflödena redovisas i not 3. 
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Noter 
 

Not 1 Segmentinformation 
 

Rörelsesegment 
Koncernen har bedrivit sin verksamhet i tre rörelsesegment: Grade, Mashie och Avensia. Under första kvartalet 2015 har verksamheterna i 

segmenten Grade och Mashie avyttrats varför det redovisade resultatet för kvarvarande verksamhet i sin helhet sammanfaller med 

segmentet Avensia. 

Avensia 

  2015-01-01—

2015-03-31 

2014-01-01—

2014-03-31 

 

Intäkter från externa kunder   25 160   18 247 

(varav aktiverade utvecklingskostnader)   (1 123)  (0) 

      

 

 

 

Not 2 Finansiella instrument 

Redovisade värden i uppställningarna nedan är lika med verkliga värden. 

 

Kategorier av finansiella tillgångar och skulder 2015-03-31 (2014-03-31) – Koncernen 

TKR 

Lånefordringar och 
kund- 

fordringar 

Finansiella skulder  
värderade till 

upplupet  
anskaffningsvärde Summa 

Finansiella tillgångar    

Kundfordringar 17 896 
(14 327) 

 17 896 
(14 327) 

Likvida medel 43 766 
(2 859) 

 43 766 
(2 859) 

Totala finansiella tillgångar           61 662   
(17 186) 

           61 662    
(17 186)       

Finansiella skulder    

Leverantörsskulder  5 906 
(3 582) 

5 906 
(3 582) 

Totala finansiella skulder  5 906 
(3 582) 

           5 906 
(3 582) 

 
 
 
Kategorier av finansiella tillgångar och skulder 2015-03-31 (2014-03-31) – Moderbolaget 

TKR 

Lånefordringar och 
kund- 

fordringar 

Finansiella skulder  
värderade till 

upplupet 
anskaffningsvärde Summa 

Finansiella tillgångar    

Fordringar hos koncernföretag 11 457 
(1 597) 

 11 457 
(1 597) 

Kundfordringar                           108 
(0) 

 108                   
(0) 

Likvida medel                           38 674 
(1 114) 

 38 674                   
(1 114) 

Totala finansiella tillgångar                            50 239 
(2 711) 

 50 239                           
 (2 711) 
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Finansiella skulder  

Skulder till koncernföretag  100                           
(200) 

           100 
(200) 

Leverantörsskulder                                 
345 

(432) 

                
345 

(432) 

Totala finansiella skulder                            445 
(632) 

           445 
(632) 

 

Fordringar och skulder till koncernföretag har nettoredovisats med 6 (18). 

 

 

 

Not 3 Tillgångar och skulder som innehas för försäljning 

 

Dotterbolagen Grade AB och Mashie AB, tillika rörelsesegment, har avyttrats den 28 februari 2015. För jämförelsetidpunkten 31 mars 2014 

har tillgångar och skulder hänförliga till dessa verksamheter redovisats i enlighet med nedan. 

Tillgångar klassificerade som innehav för försäljning 

 

2014-03-31 

Goodwill 7 000 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 189 

Materiella anläggningstillgångar 21 

Finansiella anläggningstillgångar 56 

Kortfristiga fordringar 6 000 

Likvida medel 5 942 

Summa tillgångar 21 208 

 

Skulder klassificerade som innehav för försäljning 

 

2014-03-31 

Leverantörsskulder 691 

Kortfristiga skulder 12 007 

Summa skulder 12 698 

 

Värdering till verkligt värde av tillgångar och skulder som innehas för försäljning har inte medfört några nedskrivningar. 

 

 

Analys av resultat från avvecklade verksamheter 

 

 

2015-01-01 

2015-03-31 

 

2014-01-01 

2014-03-31 

Intäkter 33 050 8 486 

Kostnader -4 895 -7 002 

Resultat från avvecklade verksamheter före skatt 28 155 1 484 

Inkomstskatt -4 -13 

Resultat från avvecklade verksamheter efter skatt 28 151 1 471 

 

Ingen del av belopp redovisade under övrigt totalresultat avser de avvecklade verksamheterna. 

 

Kassaflöden från avvecklade verksamheter 

 

 

2015-01-01 

-2015-03-31 

 

2014-01-01 

-2014-03-31 

Kassaflöden från den löpande verksamheten 1 521 5 890 

Kassaflöden från investeringsverksamheten 26 353 -303 

Kassaflöden från finansieringsverksamheten - - 

Summa kassaflöden 27 874 5 587 
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Adress  Kontakt  Organisation  
Gasverksgatan 1 Per Wargéus  Org. nr: 556561-8641 
222 29 Lund  per.wargeus@inxl.se 


