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Januari – December 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 220,0 (157,0) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 5,0 (-3,6) mkr

• Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (-3,7) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,08 (-0,18) kr

Oktober – December 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 70,5 (43,2) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (0,0) mkr

• Resultat efter skatt uppgick till 7,9 (0,7) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,02) kr

Koncernen i korthet
Okt-dec

2017
Okt-dec

2016
Jan-dec

2017
Jan-dec

2016

Nettoomsättning, tkr 70 459 43 832 219 981 157 021

Rörelseresultat, tkr 8 098 36 5 047 -3 614

Resultat efter skatt, tkr 7 522 660 4 512 -3 674

Resultat per aktie, kr 0,12 0,02 0,08 -0,18

Tillväxt, % 60,7 8,3 40,1 114,7

Rörelsemarginal, % 11,5 0,1 2,3 -2,3

Soliditet, % 57,4 53,8 57,4 53,8

Balansomslutning, tkr 189 048 109 700 189 048 109 700

Eget kapital, tkr 108 526 58 973 108 526 58 973

Eget kapital per aktie, kr 1,62 1,45

Delårsrapport
Januari - december 2017
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Empir fortsätter att växa enligt plan, + 40 % jämfört med 

2016. Vår förvärvsdrivna tillväxtplan, genom att förvär-

va och bygga, fortsätter att leverera. Utfallet indikerar 

att våra bolag nu hanterar ca 270 mkr i affärsvolym per 

rullande 12 månader. Fjärde kvartalet visar att vi nu 

också får med oss rörelseresultatet, +8,1 mkr jämfört 

med samma period 2016. Rörelseresultatet, 8,1 mkr för 

det fjärde kvartalet ger oss en anständig rörelsemargi-

nal på 11,5 %. Det är extra glädjande att vi äntligen kan 

redovisa ett för helåret positivt rörelseresultat, 5,0 mkr, 

och att vi även redovisar ett positivt resultat per aktie på 

0,08 kr. Fortsatt i underkant, vi kan bättre.

Resultatet ovan belastas med ca 2 550 tkr av trans-

aktions- och strukturkostnader samt en korrigerad 

tilläggsköpeskilling. I resultatet ovan ingår också en 

positiv reavinst om 5 270 tkr vilket netto ger ett positivt 

resultatbidrag om 2 720 tkr av engångskaraktär.  

Våra nya kommunicerade finansiella mål för koncernen 

med 500 mkr i omsättning och med en EBT-marginal, 

om minst 7 % vid utgången 2021, blir allt mer konkreta i 

att förverkligas. Jag räknar med att vägen dit kommer 

att framgå i de kommande delårsrapporterna. Vi har 

också kommunicerat och ändrat utdelningspolicyn och 

genomfört en hopläggning av antalet aktier, allt för att 

göra vår aktie mer attraktiv för investerare och framför 

allt mer likvid. 

Med våra åtgärder under året och med namnbytet till 

Empir Group AB vill vi tydliggöra att vi har genomfört 

en positiv transformering av våra affärer sedan hösten 

2015. Koncernen handlas nu under namnet Empir på 

Nasdaq small cap och vår firma är Empir Group AB. 

Det finns alltid en affärsrisk men det känns som att vi 

är på god väg mot våra nya finansiella mål. Under 2017 

genomfördes 4 stycken förvärv, Empir Solutions, MVI, 

Generic Systems och en minoritets post i Advoco. För-

värven är integrerade i Empir koncernen fullt ut från 1 

januari 2018 och kommer bidra positivt till vår intjä-

ningsförmåga under året.

Med anledning av helårsresultatet och gjorda åtgärder 

kommer styrelsen att föreslå årsstämman att åter på-

börja utdelning enligt den nya antagna utdelningspolicyn. 

60 % av resultatet för koncernen vilket inför årsstämman 

2018 innebär ett utdelningsförslag om ca 2,7 mkr eller 

0,81 kronor per aktie efter sammanläggning av aktierna, 

som gjordes i januari 2018. Efter sammanläggningen, 

vilket ger ett eget kapital per aktie på 32,33 kr, har Empir 

totalt 3 357 207 aktier.

Som har kommunicerats tidigare genomförde vi ett 

förvärv av ca 30 % av aktierna i Advoco AB. Vi har 

genomfört detta förvärv genom kontant betalning och 

genom att sälja vårt investeringsprojekt Portify AB där vi 

utvecklar bokningssystem och ”fleet management” lös-

ningar som vi anser får en bättre industriell hemvist ihop 

med Advocos smarta mobila PBX växlar. Advoco koncer-

nen omsatte ca 29mkr 2017 med ett EBITDA resultat om 

ca 5 mkr. Vi kommer att uppnå ca 30 % av Advoco när 

den riktade emissionen till Empir Group AB blir klar där 

vi kvittar den säljrevers vi erhöll vi vid försäljningen av 

Portify AB till Advoco AB. Innehavet av detta intressebo-

lag kommer att redovisas i vårt segment Apply. 

Volymvägt genomsnittligt avslutskurs under helåret 

2017 för Empir B aktien har varit 40,84 kronor per styck, 

justerat för sammanläggningen av antalet aktier. Antal 

avslut per handelsdag under 2017 blev 24,5 stycken.

Empir avser att fortsätta sin framgångsrika tillväxtstra-

tegi, primärt genom förvärv men också genom en ökad 

andel organisk tillväxt. Vi önskar fortsätta att konsoli-

dera applikation- och systemutvecklingsaffären i vårt 

affärssegment, Empir Solve, Egen organisk satsning 

inom och applikations segmentet Empir Apply och inom 

applikationsdrift och drifttjänster i Empir Serve. 

Vi tror vår valda operativa struktur med ett renodlat 

ägarbolag med självständiga rikstäckande operativa 

bolag har något att erbjuda såväl kunder, duktiga med-

arbetare som aktieägare i Empir gruppen.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett 

renodlat ägarbolag och självständiga operativa bolag 

med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner. Vi 

har alla lärt oss genom erfarenhet vad digitalisering kan 

tillföra våra kunder inom myndigheter och andra bolag. 

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar 

vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta 

beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet 

till kunderna. Vi tror på stordriftsfördelar i det större 

företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, 

support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte 

minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid 

aktie. Vi kan påverka IT Sverige och skapa goda förut-

sättningar för de små och medelstora IT företagen att 

frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp 

av det noterade större företagets resurser, utan att 

för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och 

utvecklas. Kunskap genom erfarenhet erbjuder vi våra 

kunder.  

Vi ser framtiden an med tillförsikt!

VD har ordet
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Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringsvågen fortsätter och att 

IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög 

nivå och att marknadsförutsättningarna under 2018 och 

minst fram till sommaren 2019 kommer att vara fortsatt 

goda, framförallt i Stockholmsområdet. Här bedömer vi 

att en fortsatt överhettning och brist på relevanta resur-

ser till relevanta kostnader är den begränsande faktorn, 

snarare än brist på efterfrågan. Empir med ökad leve-

ranskapacitet och klart större verksamhet, och därmed 

naturlig marknadsnärvaro, ska klara att erhålla sin del 

av kakan. Empir driver sedan några år en expansion 

utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare 

resursbas till rimlig kostnad. Kunder och försäljning lär 

om något fortsatt koncentreras till storstäderna, men 

kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte 

ens konsultativ och personell sådan. 

Väsentliga händelser under rapportperioden

Den 28 december pressmeddelade Empir Group AB att 

man ingått avtal med Advoco AB, organisationsnummer 

556614-8440, om avyttring av samtliga 1 000 aktier i 

Portify AB. Avyttringen skedde per den 28 december. 

Betalning för de avyttrade aktierna i Portify AB erläggs 

genom kontant vederlag om 8 000 000 kronor genom 

utställande av en säljarrevers. Portify är ett produktut-

vecklingsbolag som utvecklar ett eget bokningssystem 

med telematikkopplingar till mobila resurser såsom bilar 

i fordonsflottor som ska bokas och tillgängliggöras. Em-

pir Group förvärvade Portify som en del av sitt förvärv 

av Empir Solution, vilket tidigare har kommunicerats. 

Advoco har kallat till en extra bolagsstämma och beslu-

tat om en riktad nyemission av aktier till Empir Group, 

där betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas 

genom kvittning av den erhållna säljarreversen. Efter 

emissionen, kombinerat med tidigare gjorda teckningar 

och förvärv, kommer Empir Group inneha ca 30 % av 

aktierna i Advoco.

Den 15 december pressmeddelade Styrelsen för Empir 

Group AB att bolaget har antagit nya finansiella mål och 

en reviderad utdelningspolicy. Vidare har styrelsen före-

slagit att Bolagets aktier läggs samman, varvid 20 aktier 

läggs samman till 1 aktie samt att Bolaget byter firma till 

Empir Group AB och gör tillägget ”direkt eller indirekt” 

till verksamhetsföremålet. Vidare kallade man även till 

en extra bolagsstämma för att behandla dessa ärenden.

Den 14 december pressmeddelades att Empir Group AB 

förvärvar del i produktbolaget Advoco AB. Empir Group 

AB har genom teckning i nyemission och genom köp av 

aktier förvärvat sammanlagt 19 480 aktier, motsvaran-

de cirka 11 procent av aktierna i telekombolaget Advoco 

AB, 556614-8440. Advoco-koncernen omsätter cirka 

30 mkr 2017 med god lönsamhet. Advoco har utvecklat 

och säljer en mobil telefonväxel genom ett nätverk av 

partners och servar drygt 30 000 abonnenter, mest små 

och medelstora företagskunder.

Advoco har cirka 15 anställda i Stockholm.

Den 1 december informerade bolaget om utfallet i den 

 företrädesemission som Empir Group AB pressmed-

delade om den 26 september. Mer information finns på 

Empirs hemsida.

Den 24 november pressmeddelade Empir Group AB att 

bolagets VD Lars Save utreds av Ekobrottsmyndigheten 

för insiderhandel som inte relaterar till Empir Group. 

Mer information finns på Empirs hemsida.

Den 8 november offentliggjorde Empir prospekt avseen-

de upptagande av handel av nyemitterade aktier utgivna 

genom den företrädesemission bolaget beslutat om 

tidigare.

Den 31 oktober pressmeddelade Empir Group AB om 

en förändring av det totala antalet aktier och röster i 

Empir Group AB. I oktober 2017 har vissa teckningsop-

tionsinnehavare i Empir Group AB valt att utnyttja sina 

teckningsrätter och tecknat sammanlagt 1 248 443 

B-aktier i Empir.

Den 26 september kallade Empir Group AB till extra bo-

lagsstämma med anledning av den företrädesemission 

som bolaget pressmeddelade om den 18 september. Mer 

information finns på Empirs hemsida.

Den 18 september pressmeddelade Empir Group AB att 

styrelsen för Empir Group AB har beslutat att, under för-

utsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, 

genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B 

med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För det fall 

nyemissionen fulltecknas kommer bolaget att tillföras 

cirka 34 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. Om 

bolagets utestående teckningsoptioner utnyttjas fullt ut 

kan emissionslikviden komma att öka med knappt 4 Mkr. 

För fullständiga villkor hänvisas till Empirs hemsida.

Den 31 augusti pressmeddelade Empir Group AB om 

en förändring av det totala antalet aktier och röster i 

Empir Group AB. I augusti 2017 har vissa tecknings-

optionsinnehavare i Empir Group AB valt att utnyttja 

sina teckningsrätter och tecknat sammanlagt 2 304 366 

B-aktier i Empir.

Den 31 juli pressmeddelade Empir Group AB om en 

förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir 

Group AB. I juni 2017 har vissa teckningsoptionsinne-

havare i Empir Group AB valt att utnyttja sina tecknings-

rätter och tecknat sammanlagt 431 601 B-aktier i Empir.
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Den 30 juni pressmeddelade Empir Group AB om en 

förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir 

Group AB. Denna förändring var kopplad till förvärvet av 

Generic Systems Sweden AB.

Den 21 juni förvärvade Empir Group AB 100 % av Generic 

Systems Sweden AB. Empir erlade 6 000 000 kr kontant 

samt, genom en nyemission (apportemission) av 

2 500 000 st nya B-aktier. För mer information hänvisar 

vi till vår hemsida och det pressmeddelande som skicka-

des den 21 juni.

Den 31 maj pressmeddelade Empir Group AB om en 

förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir 

Group AB. I april 2017 har vissa teckningsoptionsinne-

havare i Empir Group AB valt att utnyttja sina tecknings-

rätter och tecknat sammanlagt 3 785 146 B-aktier i 

Empir.

Den 31 mars pressmeddelade Empir Group AB om en 

förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir 

Group AB. Denna förändring var kopplad till förvärvet av 

Empir Solutions AB.

Den 24 mars flyttade Empir Group AB till nya lokaler på 

Sveavägen 66.

Den 1 mars förvärvade Empir Group AB Mjukvaruingen-

jörerna i Sverige AB. Empir erlade en kontant köpeskil-

ling om 1 500 mkr med tilläggsköpeskilling de kommande 

12 månaderna baserat på utvecklingen i den övertagna 

verksamheten. Övertagande och tillträde skedde den 1 

mars 2017. Mer informations finns på Empirs hemsida.

Den 28 februari offentliggjorde Empir prospekt avseen-

de upptagande av handel av nyemitterade aktier utgivna 

genom apportemission. Denna apportemission var 

riktad till Empir Group AB med anledning av förvärvet av 

Empir Solutions AB.

Den 28 februari pressmeddelade Empir Group AB om 

en förändring av det totala antalet aktier och röster i 

Empir Group AB. I februari 2017 har vissa teckningsop-

tionsinnehavare i Empir Group AB valt att utnyttja sina 

teckningsrätter och tecknat sammanlagt 1 137 464 

B-aktier i Empir.

Den 31 januari pressmeddelade Empir Group AB om en 

förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir 

Group AB. Denna förändring var kopplad till förvärvet av 

Capo Marknadskommunikation AB.

Den 25 januari kallade Empir Group AB till en extra 

bolagsstämma med anledning av förvärvet av Empir 

Solutions AB. Se mer information på Empirs hemsida.

Den 24 januari ingick Empir Group AB avtal om förvärv 

av Empir Solutions AB. Avtalet är en följd av den avsikts-

förklaring Empir Group ingick den 23 december 2016. 

Villkoren fastställdes till 13 000 000 kr kontant samt 

6 000 000 st B-aktier.  Förvärvet villkorades av god-

kännande vid extra bolagsstämma. Förvärvet var även 

villkorat av att Finansinspektionen godkände prospekt 

upprättat av Empir Group AB. Transaktionen fullföljdes 

under vecka 9 2017 med tillträde den1 mars 2017.

Den 2 januari registrerades, hos Bolagsverket, den 

apportemission som är kopplad till förvärvet av Capo 

Marknadskommunikation AB.
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Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under perioden ökade med 40,1 % 

jämfört med motsvarande period föregående år och 

uppgick till 219 981 (157 021) tkr, varav 70 459 (43 832) 

tkr under det fjärde kvartalet.  Omsättningsökningen 

beror i sin helhet på de förvärv som gjordes under det 

första halvåret av 2017. Periodens rörelseresultat upp-

gick till 5 047 (-3 614) tkr, varav 8 098 (660) tkr för det 

fjärde kvartalet. I periodens rörelseresultat ingår det 

en reavinst på försäljning av dotterbolag med 5 270 tkr, 

varav 5 270 tkr under det fjärde kvartalet, som avser 

försäljningen av Portify AB. I periodens rörelseresultat 

ingår även korrigerad tilläggköpeskillings kostnad för 

Capo AB med 750 tkr, varav 750 tkr under det fjärde 

kvartalet. I periodens rörelseresultat ingår även trans-

aktionskostnader, kopplade till de förvärv som gjorts 

under perioden med ca 600 tkr.  I övrigt så ingår det, 

under perioden strukturkostnader med ca 1 200 tkr, va-

rav 300 tkr under det fjärde kvartalet. Detta summerar 

till ca 1 800 tkr i transaktions- och strukturkostnader 

under perioden varav 300 tkr under det fjärde kvartalet. 

Finansnettot uppgick under perioden till -118 (-803) tkr, 

varav -153 (-119) tkr för det fjärde kvartalet. Periodens 

resultat uppgick till 4 512 (-3 674) tkr, varav 7 522 (660) 

tkr för det fjärde kvartalet 

Kassaflöde och likvida medel

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

under perioden till 5 627 (-6 305) tkr, varav 11 920 

(3 052) tkr under det fjärde kvartalet. Det positiva kassa-

flödet från den löpande verksamheten under perioden 

beror dels på ett positivt resultat under perioden samt 

förändringar av rörelsekapitalet. Det positiva kassa-

flödet under det fjärde kvartalet beror till största delen 

på relativt stora förändringar i rörelsekapitalet inom 

koncernen samt ett positivt resultat under det fjärde 

kvartalet. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

under perioden till -30 210 (-1 088) tkr, varav -8 539 

(-920) tkr under det fjärde kvartalet. Dessa poster är till 

största delen hänförligt till de förvärv och avyttringar 

som genomförts under perioden samt under det fjärde 

kvartalet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

under perioden till 26 380 (22 224) tkr, varav 10 192 

(20 086) tkr under det fjärde kvartalet. Posterna för 

perioden och det fjärde kvartalet består av flera nyemis-

sioner som bolaget genomförde under perioden och 

det fjärde kvartalet kopplad till det teckningsoptions-

program som finns samt den företrädesemission som 

genomfördes i november/december. I posterna ingår 

även upptagna lån i samband med förvärvet av Empir 

Solutions AB och Generic Systems Sweden AB samt 

amortering av factoringkredit och lån.

Det totala kassaflödet uppgick under perioden till 1 797 

(14 831) tkr, varav 13 579 (22 218) tkr under det fjärde 

kvartalet.

Den 31 december 2017 uppgick nettokassan till 17 709 

(17 608) tkr. Vid periodens utgång uppgick likvida medel 

till 29 397 (27 600) tkr. Därutöver fanns kreditlimiter 

upp gående till 12 800 (5 500) tkr. Totalt uppgick därmed 

koncernens disponibla likvida medel till 42 197 (33 100) 

tkr.

Medarbetare

MSC har sysselsatt 247 (135) personer i medeltal under 

perioden varav 201 (104) personer varit anställda. I det 

fjärde kvartalet har MSC sysselsatt 248 (135) personer 

i medeltal varav 196 (104) personer varit anställda. Ut-

över de anställda anlitade koncernen 46 (31) underkon-

sulter i genomsnitt under perioden och 52 (31) personer 

i det fjärde kvartalet. Vid periodens slut uppgick antalet 

sysselsatta till 241 (125) personer varav 193 (98) per-

soner var anställda. Underkonsulter sysselsatta genom 

MSC Frameworks AB har inte beaktats i ovanstående 

siffror.

Eget kapital

Det totala antalet aktier uppgår till 1 066 666 aktier av 

serie A och 66 077 499 aktier av serie B, totalt

67 144 165 aktier. Eget kapital uppgår totalt till 109 

276 (58 973) tkr.  Den 2 januari slutfördes en nyemis-

sion på 1 500 000 nya B-aktier kopplad till förvärv och 

den 21 februari registrerades en nyemission på 1 137 

464 nya B-aktier kopplad till den företrädesemission 

med teckningsoptioner som genomfördes under 2016. 

Den 6 mars slutfördes en nyemission på 6 000 000 nya 

B-aktier kopplad till förvärv. Den 8 maj 2017 registrera-

des en nyemission på 3 785 146 nya B-aktier kopplad till 

företrädesemissionen, se ovan. Den 28 juni registrera-

des en nyemission på 431 601 nya B-aktier kopplad till 

företrädesemissionen, se ovan. Den 28 juni registrera-

des en nyemission på 2 500 000 nya B-aktier kopplad till 

förvärv. Den 28 augusti registrerades en nyemission på 

Finansiell information
Januari - december 2017
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2 304 366 nya B-aktier kopplad till företrädesemission, 

se ovan. Den 18 oktober registrerades en nyemission på 

1 248 443 nya B-aktier kopplad till företrädesemission, 

se ovan. Den 21 december registrerades en nyemission 

på 7 345 038 nya B-aktier och 266 666 nya A-aktier 

kopplad till en företrädesemission som beslutades på 

extra bolagsstämma den 7 november. För närvarande 

finns inga utestående aktierelaterade incitamentspro-

gram eller optionsprogram.

Goodwill

Goodwill redovisas i balansräkningen som en imma-

teriell anläggningstillgång till anskaffningsvärde med 

avdrag för eventuella nedskrivningar. Goodwill har 

allokerats till kassagenererande enheter och prövas 

årligen för eventuella nedskrivningsbehov. Prövning 

av nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns 

indikationer på att en värdeminskning kan ha inträffat 

under året. Prövningen av nedskrivningsbehovet per 

20161231 visade att det inte förelåg något nedskriv-

ningsbehov. I MSCs årsredovisning för år 2016, sidan 38 

under stycket 2.11.2.1 Goodwill och under stycket 2.11.3 

Återföring av nedskrivning samt sidan 39 under stycket 

3.2 Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill samt 

not 7 sidan 44, beskrivs processen av detta utförligare.

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsav-

drag redovisas som tillgång i den utsträckning det är 

sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning. Den 31 december 

2017 uppgick koncernens ansamlade underskottsav-

drag till cirka 48,0 mkr. I balansräkningen är uppskjuten 

skattefordran redovisad till 2 797 (2 438) tkr.

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernled-

ning, ekonomi och IR/PR. Riskerna för moderbolaget 

utgörs i allt väsentligt av den operativa verksamhet som 

bedrivs i dotterbolagen. Moderbolagets nettoomsättning 

uppgick under perioden till 15 513 (9 231) tkr.  Resultat 

efter finansiella poster uppgick till 450 (-3 373) tkr varav 

transaktionskostnader, kopplade till förvärven under 

perioden, ingår med ca 600 tkr samt övriga kostnader av 

engångskaraktär med ca 900 tkr, totalt ca 1 500 tkr. Lik-

vida medel uppgick vid periodens slut till 13 040 (16 657) 

tkr. Därutöver finns outnyttjad kreditlimit uppgående till 

1 000 (1 000) tkr. Totalt uppgick därmed moderbolagets 

disponibla likvida medel till 14 040 (17 657) tkr. Antalet 

anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång 

till 8 personer.

Närstående transaktioner

MSC Group har under perioden utbetalat 540 tkr res-

pektive 149 tkr i konsultarvode till två av MSCs större 

aktieägare samt 494 tkr i konsultarvode till en styrelse-

ledamot i en av MSC Groups större aktieägare. Dessut-

om  har koncernen utbetalat 1 080 tkr i konsultarvode till 

en av MSCs större aktieägare.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för 

olika slag av finansiella risker såsom marknadsrisk, 

kreditrisk, likviditetsrisk och affärsrisk. MSCs affärsrisk 

omfattar bland annat prisnivå och åtaganden gentemot 

kund, förändrade kundkrav, minskad efterfrågan på 

konsulttjänster, kundkoncentration, förändrat beteende 

från konkurrenter samt ränterisker. För att fortsätta 

växa är MSC beroende av att kunna utveckla, behålla 

samt rekrytera kvalificerade medarbetare och samtidigt 

upprätthålla en personalkostnadsnivå som är rimlig med 

hänsyn till priset mot kund. Vid ett starkt konjunkturlä-

ge ökar konkurrensen om kvalificerade medarbetare. 

I MSCs årsredovisning för år 2016, sidan 40-41 under 

stycket 4 Finansiell riskhantering, beskrivs koncernens 

och moderbolagets risker och riskhantering utförligare. 

Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker 

utöver de som beskrivs i årsredovisningen. 

Utsikter 

Utfallet för helår 2017, det starka fjärde kvartalet och 

med de under 2017 tillförda affärsvolymerna så kommer 

2018 bli ännu ett tillväxtår, såväl omsättnings som lön-

samhetsmässigt. Empir lämnar ingen specifik årsprog-

nos annat än att vi har uttalat en i huvudsak förvärvs-

driven tillväxt och med de, tidigare kommunicerade, 

finansiella målen att uppnå minst 500 mkr med minst 7 % 

EBT-marginal vid utgången av 2021. 

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-14

Delårsrapport januari – mars 2018 2018-05-16

Årsstämma 2018-05-16

Delårsrapport januari – juni 2018 2018-08-23

Delårsrapport januari – september 2018 2018-11-08

Bokslutskommuniké för 2018 2019-02-14

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 16 maj. 

Årsredovisningen för 2017 blir offentlig vecka 17 2018 

och kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

Utdelning

Empir Group ABs styrelse föreslår årsstämman att 

utdelning lämnas med 0,81 kr per aktie vilket motsvarar 

den nya utdelningspolicy bolaget tog i slutet av december 

2017 på 60 % av resultatet.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, 

e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, 

e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se



EMPIR GROUP AB • SVEAVÄGEN 66, 111 34 STOCKHOLM • 08-446 55 00 • INFO@EMPIRGROUP.SE • WWW.EMPIR.SE
ORGANISATIONSNUMMER: 556313-5309 • STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM

8 (23)

8 (23)

Granskning

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmiss-

bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktper-

sons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 

och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som mo-

derbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 14 februari 2018

Per Hallerby Margareta Strandbacke          Jan Save

Ordförande Ledamot  Ledamot

Kajsa Lundfall Pär Råghall  Lars Save

Ledamot Ledamot  VD
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Resultaträkningar
Koncernen

Tkr
okt-dec

2017
okt-dec

2016
jan-dec

2017
jan-dec

2016

Nettoomsättning 70 153 43 748 218 810 156 474

Övriga rörelseintäkter 306 84 1 171 547

Summa rörelsens intäkter 70 459 43 832 219 981 157 021

Rörelsens kostnader

Köpta varor och tjänster -20 133 -18 629 -63 917 -61 302

Externa kostnader -8 820 -4 534 -31 868 -15 471

Personalkostnader -38 338 -20 249 -123 839 -82 731

Aktivering utvecklingsutgifter 1 139 - 2 694 -

Av- och nedskrivningar -730 -209 -2 293 -956

Övriga rörelsekostnader -766 - -782 -

Övriga rörelseintäkter 5 270 - 5 270 -

Andel i intresseföretags resultat 17 -175 -199 -175

Summa rörelsens kostnader -62 361 -43 796 -214 934 -160 635

Rörelseresultat 8 098 36 5 047 -3 614

Resultat från finansiella poster    

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång - -35 - -35

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 7 406 15

Räntekostnader och liknande resultatposter -153 -91 -524 -783

Summa resultat från finansiella resultatposter -153 -119 -118 -803

Resultat före skatt 7 945 -83 4 929 -4 417

Skatt -423 743 -417 743

Årets resultat 7 522 660 4 512 -3 674

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 7 522 660 4 512 -3 674

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare före och efter utspädning, kr

0,12 0,02 0,08 -0,18

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusental 60 212 37 024 53 299 20 224

Antal aktier vid periodens slut, tusental 67 144 40 625 67 144 40 625
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Koncernens rapport över totalresultatet

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets rapport över totalresultatet

Tkr
okt-dec

2017
okt-dec

2016
jan-dec

2017
jan-dec

2016

Årets resultat 7 522 660 4 512 -3 674

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat för året 7 522 660 4 512 -3 674

Tkr
okt-dec

2017
okt-dec

2016
jan-dec

2017
jan-dec

2016

Moderbolagets ägare 7 522 660 4 512 -3 674

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Tkr
okt-dec

2017
okt-dec

2016
jan-dec

2017
jan-dec

2016

Årets resultat 3 081 -352 1 251 -2 220

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat för året 3 081 -352 1 251 -2 220
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Tkr
31 dec

2017
31 dec

2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill  66 256 28 602

Övriga immateriella anläggningstillgångar  3 140 1 763

Materiella anläggningstillgångar  3 945 570

Finansiella anläggningstillgångar  8 223 3 344

Uppskjuten skattefordran  2 797 2 438

Summa anläggningstillgångar  84 361 36 717

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar  53 609 29 101

Övriga fordringar  11 898 7 427

Skattefordran  2 564 2 160

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  7 219 6 695

Summa kortfristiga fordringar  75 290 45 383

Likvida medel  29 397 27 600

Summa omsättningstillgångar  104 687 72 983

SUMMA TILLGÅNGAR  189 048 109 700

Koncernens rapport över finansiell ställning
Tillgångar
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Tkr
31 dec

2017
31 dec

2016

EGET KAPITAL

Aktiekapital (Kvotvärde 0,56 (0,56) kr)  37 743 22 837

(Antal aktier 67 144 165 (40 625 441)) varav 
(1 066 666 (800 000)) A-aktier
(66 077 499 (39 825 441)) B-aktier

Aktiekapital pågående nyemission (Kvotvärde 0,56 kr)  - 843

Övrigt tillskjutet kapital  86 921 53 366

Övrigt tillskjutet kapital pågående nyemission  - 2 577

Balanserat resultat  -20 650 -16 976

Årets resultat  4 512 -3 674

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  108 526 58 973

Innehav utan bestämmande inflytande  - -

Summa eget kapital  108 526 58 973

SKULDER    

Övriga långfristiga skulder  13 118 9 992

Summa långfristiga skulder  13 118 9 992

   

Uppskjuten skatteskuld  909 38

Räntebärande kortfristiga skulder  2 900 -

Leverantörsskulder  25 868 18 278

Övriga kortfristiga skulder  16 997 7 366

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 730 15 053

Summa kortfristiga skulder  67 404 40 735

Summa skulder  80 522 50 727

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  189 048 109 700

Koncernens rapport över finansiell ställning
Eget kapital och skulder
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Förändring av eget kapital

Tkr
Eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare
Innehav utan 

bestämmande inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital, 1 januari 2016 24 425 3 374 27 799

Nyemission 6 000  6 000

Pågående nyemission -6 000  -6 000

Nyemission 36 716 36 716

Nyemission 2 628 2 628

Nyemission 555 555

Pågående nyemission 3 420 3 420

Emissionskostnader -3 474 -3 474

Förvärv av minoritet i befintligt dotterbolag -1 623 -3 374 -4 997

Periodens totalresultat -3 674  -3 674

Utgående eget kapital, 31 december 2016 58 973 0 58 973

Ingående eget kapital, 1 januari 2017 58 973 0 58 973

Nyemisson 3 420  3 420

Pågående nyemission -3 420 -3 420

Nyemission 49 483 49 483

Emissionskostnader -2 783 -2 783

Förvärv av minoritet i befintligt dotterbolag -600 -600

Förvärv av minoritet i befintligt dotterbolag -50 -50

Förvärv av minoritet i befintligt dotterbolag -1 009  -1 009

Periodens totalresultat 4 512  4 512

Utgående eget kapital, 31 december 2017 108 526 0 108 526
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Rapport över kassaflöden
Koncernen

Tkr
okt-dec

2017
okt-dec

2016
jan-dec

2017
jan-dec

2016

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat 8 098 36 5 047 -3 614

Avskrivningar på materiella/immateriella tillgångar 730 209 2 293 956

Övriga ej likviditetspåverkande poster -5 677 175 -7 016 175

Erhållen ränta - 7 6 15

Utdelning - - 400 -

Erlagd ränta -153 -91 -524 -783

Betald inkomstskatt 3 094 1 266 55 609

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

6 092 1 602 261 -2 642

Förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -8 610 -6 799 5 898 3 271

Förändring av kortfristiga skulder 14 437 8 249 -532 -6 934

Summa förändring av rörelsekapitalet 5827 1450 5366 -3663

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 919 3 052 5 627 -6305

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -887 - -20 494 -92

Sålda dotterföretag -2 059 - -2 059 -

Förvärv av intressebolag -5 052 -875 -5 052 -875

Sålda intressebolag - - 160 -

Amortering av finansiella anläggningstillgångar - -8 - 7

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -18 - -1 573 -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -522 -37 -1 192 -128

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 538 -920 -30 210 -1 088

Finansieringsverksamheten

Nyemission 13 034 19 087 28 351 19 087

Upptagna lån - 133 9 500 9 805

Amortering av lån -2 836 866 -11 471 -6 668

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 198 20 086 26 380 22 224

Årets kassaflöde 13 579 22 218 1 797 14 831

  

Likvida medel vid periodens början 15 818 5 381 27 600 12 769

Likvida medel vid periodens slut 29 397 27 600 29 397 27 600

Checkkrediter 12 800 5 500 12 800 5 500

Summa disponibla likvida medel 42 197 33 100 42 197 33 100
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Nyckeltal
Koncernen

Tkr
okt-dec

2017
okt-dec

2016
jan-dec

2017
jan-dec

2016

Per aktie

Resultat per aktie 0,12 0,02 0,08 -0,18

Eget kapital per aktie   1,62 1,45

 

Anställda  

Anställda, medeltal (st) 196 97 201 104

Underkonsulter, medeltal (st) 52* 29* 46 31*

Sysselsatta (inklusive underkonsulter), medeltal (st) 248* 126* 247* 135*

  

Anställda, periodens slut   193 98

Sysselsatta (inklusive underkonsulter), periodens slut (st)   241* 125*

 

Alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS**  

Nettoomsättningsutveckling (%) 60,7 8,3 40,1 114,7

Rörelsemarginal (%) 11,5 0,1 2,3 -2,3

* MSC Frameworks AB ingår inte i denna siffra

** Empir använder sig av det alternativa nyckeltalet Nettoomsättningsutveckling. 

Nettoomsättnings utveckling är ett nyckeltal som Empir betraktar som relevant för investerare 

som vill bedöma om koncernens tillväxtstrategi uppfylls. Nettoomsättningen för respektive period 

genom netto omsättningen för respektive period föregående år i %.

Empir använder sig av det relativa nyckeltalet Rörelsemarginal. Rörelsemarginal är ett nyckeltal 

som Empir betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens möjligheter att nå 

upp till en branschmässig lönsamhetsnivå. Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättningen.
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag

Tkr
okt-dec

2017
okt-dec

2016
jan-dec

2017
jan-dec

2016

Nettoomsättning 0 92 0 92

Övriga rörelseintäkter 4 135 2 560 15 513 9 139

Omsättning 4 135 2 652 15 513 9 231

Rörelsens kostnader -4 564 -4 124 -17 572 -12 097

Avskrivningar och nedskrivningar -15 -34 -185 -139

Rörelseresultat (EBIT) -444 -1 506 -2 244 -3 005

Resultat från finansiella poster 2 724 1 2 694 -368

Resultat efter finansiella poster (EBT) 2 280 -1 505 450 -3 373

Koncernbidrag 801 1 153 801 1 153

Skatt - - - -

Periodens resultat 3 081 -352 1 251 -2 220

Balansräkningar moderbolaget
Tillgångar

Tkr
31 dec

2017
31 dec

2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 62 248

Finansiella anläggningstillgångar 97 008 39 709

Andelar i intresseföretag 8 555 3 503

Summa anläggningstillgångar 105 625 43 460

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar hos koncernföretag 6 849 2 319

Kundfordringar  28 116

Skattefordringar 352 121

Övriga fordringar 8 000 7 173

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 028 720

Summa kortfristiga fordringar 16 257 10 449

Kassa och bank 13 040 16 657

Summa omsättningstillgångar 29 297 27 106

SUMMA TILLGÅNGAR 134 922 70 566
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Balansräkningar moderbolaget
Eget kapital och skulder

Tkr
31 dec

2017
31 dec

2016

EGET KAPITAL

Aktiekapital (Kvotvärde 0,56 (0,56) kr) 37 743 22 837

(Antal aktier 67 144 165 (40 625 441)) varav 
(1 066 666 (800 000)) A-aktier 
(66 077 499 (39 825 441)) B-aktier

Aktiekapital pågående nyemission (kvotvärde 0,56 kr) - 843

Reservfond 9 831 9 831

Bundet eget kapital 47 574 33 511

Överkursfond 49 287 14 073

Överkursfond pågående nyemission - 2 577

Balanserat resultat 17 230 19 450

Årets resultat 1 251 -2 220

Fritt eget kapital 67 768 33 880

Summa eget kapital  115 342 67 391

   

SKULDER    

Övriga långfristiga skulder 10 655 -

Summa långfristiga skulder 10 655 -

   

Räntebärande kortfristiga skulder 1 900 -

Leverantörsskulder 1 981 981

Skulder till koncernföretag 1 344 149

Övriga kortfristiga skulder 1 320 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 380 1 795

Summa kortfristiga skulder 8 925 3 175

Summa skulder 19 580 3 175

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 134 922 70 566
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Not 1
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt 

IAS 34, Delårsrapportering och för moderbolaget i en-

lighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapportering rekommendation RFR 2, Redovisning för 

juridisk person. Redovisningen har i övrigt upprättats 

i enlighet med samma redovisningsprinciper som finns 

beskrivna i årsredovisningen för 2016.

Not 2
Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens slut

Den 31 januari pressmeddelade Empir Group AB om en 

förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir 

Group AB. Antalet aktier och röster i har ändrats under 

januari månad till följd av registrering av bolagets före-

trädesemission och den därefter genomförda samman-

läggningen av aktier. Inom ramen för företrädesemissio-

nen tecknades 266 666 aktier av serie A och 7 345 038 

aktier av serie B. Därefter genomförde Empir Group AB 

en sammanläggning av aktier, genom vilken 20 aktier av 

serie A sammanlades till 1 aktie av serie A och 20 aktier 

av serie B sammanlades till 1 aktie av serie B. Efter 

sammanläggningen har Empir Group AB totalt 3 357 207 

aktier vilket ger ett eget kapital per aktie på 32,33 kr.

Not 3
Aktivering och värdering av 
produktutvecklingsprojekt

Balansering av utgifter för produktutveckling förut-

sätter att utgifterna som balanseras bedöms ha ett 

kommersiellt värde. Värderingen av de balanserade 

utgifterna för produktutveckling innefattar omfattande 

bedömningar och överväganden om teknisk utveckling, 

marknadsbehov, kundnytta och konkurrenssituationen. 

Balanserade utgifter för produktutveckling aktiveras 

och blir föremål för avskrivning när de tas i bruk.

Not 4    
Finansiella instrument 
per kategori   

Koncern
    

Redovisade värden av finansiella tillgångar och finan-

siella skulder anses utgöra rimliga approximationer av 

posternas verkliga värden. Detta eftersom det enligt 

företagsledningens bedömning inte har skett någon för-

ändring av marknadsräntor eller kreditmarginaler som  

skulle ha en väsentlig påverkan på det verkliga värdet av 

koncernens räntebärande skulder.    

För kundfordringar samt övriga kortfristiga fordringar 

och skulder anses vidare verkligt värde överensstämma 

med redovisat värde på grund av den korta löptiden för 

dessa poster.    

Noter
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Tkr
Empir 
Solve

Empir 
Apply

Empir 
Serve

Empir 
Group

Totalt
Interna 
mellan-

havanden
Totalt

Januari - December 2017

Nettoomsättning 209 708 3 725 21 707 15 513 250 653 -30 672 219 981

Rörelseresultat 3 754 -2 669 1686 -2 244 527 4 520 5 047

Finansiella poster 0 0 -12 2 694 2 682 -2 800 -118

Resultat efter finansiella 
poster

3 754 -2 669 1 674 450 3 209 1 720 4 929

Tkr
Empir 
Solve

Empir 
Apply

Empir 
Serve

Empir 
Group

Totalt
Interna 
mellan-

havanden
Totalt

Januari - December 2016

Nettoomsättning 163 164 0 4 013 9 231 176 408 -19 387 157 021

Rörelseresultat -1 270 -175 836 -3 005 -3 614 -3 614

Finansiella poster -435 0 0 -368 -803  -803

Resultat efter finansiella 
poster

-1 705 -175 836 -3 373 -4 417  -4 417

Tkr
Empir 
Solve

Empir 
Apply

Empir 
Serve

Empir 
Group

Totalt
Interna 
mellan-

havanden
Totalt

Oktober - December 2017

Nettoomsättning 65 570 1 277 8 102 4 135 79 084 -8 625 70 459

Rörelseresultat 3 313 -424 1133 -444 3 578 4 520 8 098

Finansiella poster -76 0 -1 2 724 2 647 -2 800 -153

Resultat efter finansiella 
poster

3 237 -424 1 132 2 280 6 225 1 720 7 945

Tkr
Empir 
Solve

Empir 
Apply

Empir 
Serve

Empir 
Group

Totalt
Interna 
mellan-

havanden
Totalt

Oktober - December 2016

Nettoomsättning 45 625 0 902 2 652 49 179 -5 347 43 832

Rörelseresultat 1 598 -175 119 -1 506 36 36

Finansiella poster -120 0 0 1 -119  -119

Resultat efter finansiella 
poster

1 478 -175 119 -1 505 -83  -83

 

Not 5
Segmentrapportering
Segmenten redovisas nedan:    
    

Efter de förvärv som Empir har gjort under 2017 delas koncernen in i tre segment vilket är en förändring 

mot tidigare. Segmenten är Empir Solve, Empir Apply och Empir Serve    

    

Empir Solve består av Empirs konsultverksamhet.

Empir Apply består av Empirs produktverksamhet.

Empir Serve består av Empirs drift- och förvaltningsverksamhet.    
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Not 6
Förvärv
  

Den 20 december 2016 förvärvade MSC Group AB  100 

% av aktiekapitalet i Capo Marknadskommunikation AB, 

ett bolag som tillhandahåller leveranser av tjänster inom 

PIM, Omnikanal, Webb, E-handel och Print automation.  

Capo Marknadskommunikation AB förvärvades med 1 

500 000 st B-aktier i en apportemission i MSC Group 

AB samt 3 500 tkr i kontant köpeskilling. Aktiens kurs 

i apportemissionen (2,28) avser dagskursen den dag 

då aktierna registrerades hos Bolagsverket (2 Januari 

2017).  

Vidare kan en kontant framtida tilläggsköpeskilling kom-

ma att utgå under förutsättning att Capo uppnår vissa 

resultat under 2018 och 2019. Tilläggköpeskillingen 

är kopplad EBITDA med avdrag för erlagd köpeskilling. 

Tilläggköpeskilling utgår om Capo redovisar EBITDA 

överstigande 2,8 mkr för åren 2018 och 2019 med utbe-

talning våren 2020.

   

Orsaken till detta förvärv är att Capo:s verksamhet 

passar bra in med MSCs verksamhet med samma teknik-

ramverk med tillägg för deras inriktning mot PIM. Dess-

utom väntas Capo bidra med en viss tillväxt men framför 

allt betydande lönsamhet. Goodwill består av förvärvets 

möjlighet att bidra med högre kassaflöden och ett högre 

resultat för koncernen i framtiden.

   

Förvärvsrelaterade utgifter i samband med detta för-

värv uppgår till ca 200 tkr.

Capo konsolideras per 20170101.      

  

Information om förvärvade nettotillgångar och  

goodwill i Capo Marknadskommunikation AB är  

preliminärt fastställd enligt följande:

Tkr 2017 

Köpeskilling:

Kontant betalt 3 500

Apportemission (1 500 000st x 2,28) 3 420

Beräknad tilläggköpeskilling 3 580

Sammanlagd köpeskilling 10 500

Verkligt värde  på förvärvade    

tillgångar (se nedan) -1 678

Goodwill 8 822

  

   

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är  

slutligt fastställd enligt följande:   

Tkr Verkligt värde 

  

Likvida medel 879

Kundfordringar och andra fordringar 2 798*

Materiella anläggningstillgångar 120

Leverantörsskulder och andra skulder -1 943

Aktuell skatteskuld -176

Förvärvade nettotillgångar 1 678 

  
*Denna post bestod till ca 87 % av kundfordringar som till fullo 
har reglerats under 2017.

  

Den 24 januari 2017 förvärvade MSC Group AB 100 % 

av Empir Solutions AB med tillträde f r om 1 mars 2017. 

Bolaget levererar konsulttjänster inom systemutveck-

ling, förvaltning och verksamhetsutveckling. Bolaget 

har sitt ursprung i Uddevalla men har sedan många år 

också kontor i Göteborg, Trollhättan och Skövde. Empir 

Solutions bedrivs sedan många år med god lönsamhet.. 

Empir Solutions förvärvades med 6 000 000 st B-aktier 

i en apportemission i MSC Group AB samt 11 983 tkr i 

kontant köpeskilling. Aktiens kurs i apportemissionen 

(2,15) avser dagskursen den dag aktierna registera-

des hos Bolagsverket (6 mars 2017) vilket ger en total 

köpeskilling på 24 883 tkr.  

Orsaken till detta förvärv är att verksamheten kom-

pletterar MSCs verksamhet såväl som geografiskt som 

teknikramverket med systemutveckling och rådgivning 

inom IT- och verksamhetsutveckling samt med en be-

tydande andel förvaltning med återkommande kunder. 

MSC tillförs också en betyande förstärkning av sin 

leveranskapacitet och ett utökat tjänsteutbud samt en 

större geografisk täckning. Goodwill består av förvär-

vets möjlighet att bidra till en klart högre lönsamhet i 

koncernen. 

Förvärvsrelaterade utgifter i samband med detta för-

värv uppgår till ca 800 tkr. 

  

Empir Solutions AB konsolideras per 20170301. 
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Information om förvärvade nettotillgångar och  

goodwill i Empir Solutions AB är fastställd enligt  

följande: 

Tkr 2017 

Köpeskilling:

Kontant betalt 11 983

Apportemission (6 000 000st x 2,15) 12 900

Sammanlagd köpeskilling 24 883

Verkligt värde  på förvärvade    

tillgångar (se nedan) -3 383

Innehav utan bestämmande inflytande   

har värderats till verkligt värde 374

Goodwill 21 874

   

  

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är  

slutligt fastställd enligt följande:   

Tkr Verkligt värde 

  

Likvida medel 738

Kundfordringar och andra fordringar 10 837*

Materiella anläggningstillgångar 1 640

Finansiella anläggningstillgångar 200

Immateriella anläggningstillgångar 1 894

Leverantörsskulder och andra skulder -11 514

Aktuell skatteskuld -38

Innehav utan bestämmande inflytande -374

Förvärvade nettotillgångar 3 383

* Denna post bestod till ca 88 % av kundfordringar som till fullo 
har reglerats under 2017.

   

Den 1 mars 2017 förvärvade MSC Group AB 100% av 

Mjukvaruingenjörerna i Sverige AB med tillträde samma 

dag. Bolaget levererar konsulttjänster inom systemut-

veckling med långvariga uppdrag hos stora företag  och 

myndigheter.

   

Mjukvaruingenjörerna förvärvades genom en kontant 

köpeskilling på 1 500 tkr med tilläggköpeskilling de 

kommande 12 månaderna baserat på utvecklingen i den 

övertagna verksamheten. Tilläggköpeskilling beräknas 

med 15 % av omsättningen från övertagande konsulter. 

Utbetalning av tilläggköpeskilling sker löpande kvartals-

vis med sista utbetalning i maj 2018. 

  

Orsaken till detta förvärv är att verksamheten komplett-

erar MSCs verksamhet såväl geografiskt som teknik-

ramverket med systemutveckling. Förvärvet komplette-

rar också MSCs dotterbolag Frontwalker Malmö AB då 

de verkar på samma geografiska område.  

 

Förvärvsrelaterade utgifter i samband med detta för-

värv uppgår till ca 100 tkr.   

   

Mjukvaruingenjörerna i Sverige AB konosolideras per 

20170301.

   

Information om förvärvade nettotillgångar och good-

will i Mjukvaruingenjörerna i Sverige AB är preliminärt 

fastställd enligt följande:   

Tkr 2017 

Köpeskilling:

Kontant betalt 1 500

Beräknad tilläggköpeskilling 1 000

Sammanlagd köpeskilling 2 500

Verkligt värde  på förvärvade    

tillgångar (se nedan) -301

Goodwill 2 199

 

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är  

slutligt fastställd enligt följande:   

Tkr Verkligt värde 

Likvida medel 496

Kundfordringar och andra fordringar 2 277*

Leverantörsskulder och andra skulder -2 472

Förvärvade nettotillgångar 301

*Denna post bestod till ca 90 % av kundfordringar som till fullo 
har reglerats under 2017.

   

   

Den 21 juni 2017 förvärvade MSC Group AB 100 % av 

Generic Systems Sweden AB. Bolaget levererar konsult-

tjänster inom verksamhetsutveckling, projektledning, 

tekniskt upphandlingsstöd och teknisk systemutveckling. 

Bolaget verkar inom försvar och samhällssäkerhet, of-

fentlig sektor samt produktutvecklande organisationer 

inom områdena energi, telekommunikation, transport/

infrastruktur och medicinsk teknik.

  

Generic Systems Sweden förvärvades med 2 500 000 st 

B-aktier i en apportemission i MSC Group AB samt 6 000 

tkr i kontant köpeskilling. Aktiens kurs i apportemissio-

nen (2,18) avser dagskursen den dag aktierna registre-

rades hos Bolagsverket (28 juni 2017) vilket ger en total 

köpeskilling på 11 450 tkr
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Orsaken till detta förvärv är att verksamheten blir en 

central och delvis nytt affärsområde. MSC stärker och 

breddar sin närvaro hos myndigheter inom samhälls-

byggnad, säkerhet och försvar.   

Goodwill består av förvärvets möjlighet att bidra till en 

högre lönsamhet i koncernen. 

   

Förvärvsrelaterade utgifter isamband med detta förvärv 

uppgår till ca 300 tkr.

   

Generic Systems Sweden AB konsolideras per 

20170701.   

 

  

Information om förvärvade nettotillgångar och  

goodwill i Generic Systems Sweden AB är fastställd 

enligt följande:

Tkr 2017

Köpeskilling:

Kontant betalt 6 000

Apportemission (6 000 000st x 2,15) 5 450

Sammanlagd köpeskilling 11 450

Verkligt värde  på förvärvade    

tillgångar (se nedan) -6 692

Goodwill 4 758

   

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är  

slutligt fastställd enligt följande:   

Tkr Verkligt värde 

Likvida medel 2 212

Pågående arbeten 7 685

Kundfordringar och andra fordringar 8 398*

Aktuell skattefordran 1 372

Materiella anläggningstillgångar 1 764

Finansiella anläggningstillgångar 39

Räntebärande långfristiga    

och kortfristiga skulder -3 000 

Leverantörsskulder och andra skulder -11 794

Latent skatt 16

Förvärvade nettotillgångar 6 692 

      
*Denna post bestod till ca 89 % av kundfordringar som till fullo 
har reglerats under 2017.
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Not 7
Skulder till kreditinstitut

Koncernen Moderbolaget

Tkr
31 dec

2017
31 dec

2016
31 dec

2017
31 dec

2016

Långfristiga räntebärande skulder (Factoring) 463 9 992 - -

Övriga långfristiga räntebärande skulder 8 325 - 6 325 -

Kortfristiga räntebärande skulder 2 900 - 1 900 -

Ställda säkerheter för checkkredit 
12 800 tkr (5 500 tkr)

22 100 8 600 3 600 3 600

Varav:

Företagsinteckningar 22 100 8 600 3 600 3 600

Övriga ställda säkerheter 695 250 445 -

Varav:

Hyresinteckningar 445 - 445 -

Företagsinteckningar 250 250 - -

Ställda säkerheter för factoringkredit 16 710 23 516 - -

Varav:

Pantförskrivning 100 % av kundfordringar i Empir 
Solve AB

6 710 13 516 - -

Företagsinteckningar 10 000 10 000 - -

Eventualförpliktelser Inga Inga 36 333 Inga


