
  Tredje kvartalet 2017

• Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 147,1 (120,7) 
MSEK, vilket motsvarar en ökning med 22 procent.  

• Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för tredje kvarta-
let ökade till 38,1 (29,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemargi-
nal exklusive engångskostnader på 25,9 (24,8) procent.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 34,1 (29,6) MSEK, 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,2 (24,5) procent. 

• Resultat per aktie ökade till 1,63 (1,42) SEK för tredje kvartalet.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 
(20,7) MSEK för kvartalet. 

• Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 265,5 
(215,8) MSEK vid kvartalets slut.

Nyckeltal     jul-sep     jan-sep helår

2017 2016 2017 2016 2016

Omsättning, MSEK 147,1 120,7 436,5 365,6 501,3

Omsättningstillväxt, % 22 3 19 3 4

Omsättningstillväxt valutajusterad, % 23 1 18 2 3

Rörelseresultat exkl. engångskostnader, MSEK 38,1 29,9 94,8 87,1 121,6

Rörelseresultat, MSEK 34,1 29,6 80,1 85,3 118,8

Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, % 25,9 24,8 21,7 23,8 24,3

Rörelsemarginal, % 23,2 24,5 18,4 23,3 23,7

Resultat efter skatt, MSEK 28,6 22,6 65,1 68,0 94,6

Resultat per aktie, SEK 1,63 1,42 3,78 4,28 5,95

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 30,3 20,7 98,7 100,7 128,1

Likvida medel samt finansiella placeringar, MSEK 265,5 215,8 265,5 215,8 223,5
* Jämfört med motsvarande period föregående år.

Rekordresultat, innovation och en effektiv organisation 

Delårsrapport juli-september 2017

Årets nio första månader

• För årets nio första månader ökade omsättningen till 436,5 
(365,6) MSEK. 

• För årets nio första månader ökade rörelseresultatet exklusive 
engångskostnader till 94,8 (87,1) MSEK, vilket motsvarar en rörel-
semarginal  exklusive engångskostnader på 21,7 (23,8) procent. 

• För årets nio första månader minskade rörelseresultatet till 80,1 
(85,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 (23,3) 
procent. 

• Resultat per aktie minskade till 3,78 (4,28) SEK för årets nio första 
månader. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98,7 
(100,7) MSEK för årets nio första månader. 
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Rekordresultat
Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 38,1 MSEK, före kostnader 
av engångskaraktär. Det är ett nytt rekord och en ökning med 
27 procent jämfört med samma period föregående år. Rörel-
seresultatet inklusive engångskostnader var 34,1 MSEK, vilket 
även det är ett rekord för tredje kvartalet och en ökning på 15 
procent jämfört med föregående år. Vinsten per aktie ökade med 
15 procent jämfört med föregående år och kassaflödet från den 
löpande verksamheten ökade med 46 procent. Detta är givetvis 
klart tillfredställande siffror och det vi ser är framförallt effekterna 
av en framgångsrik integration av Qosmos-förvärvet från decem-
ber förra året, en fördelaktig intäktsmix samt ett väl genomfört 
kostnadsbesparingsprogram under andra kvartalet. Alla åtgärder 
i kostnadsbesparingsprogrammet genomfördes under andra 
kvartalet och samtliga kostnader för programmet belastade det 
kvartalet. De kostnader av engångskaraktär som finns kvar i tredje 
kvartalet är de legala kostnaderna för den betydande tvist vi har 
med en större kund om avtalstolkning. Som tidigare kommunicer-
ats så kommer dessa kostnader att bestå så länge tvisten pågår.  

Utmaningar och målsättningar står oförändrade 
Vi har haft fem år i rad av vinstökning och marginalexpansion, 
men vår utmaning både idag och en tid framöver är att växla om 
vår affär. Marknaden går mot öppen källkod och intäkterna från 
våra nyckelkunder minskar. Intäkterna från vår största kund mins-
kade med mer än 10 procent jämfört med samma period föregå-
ende år. Samtidigt sker det en kraftig teknikutveckling som också 
sätter press på våra kunders affärer och påskyndar både rationa-
lisering och konsolidering. Under denna omställning fokuserar vi 
framförallt på att utveckla vår marknadsposition inom framväx-
ande områden. Jag har många gånger sagt att det under denna 
period kommer att bli en utmaning att behålla de marginaler vi 
vant oss vid. Samtidigt har vi behållit vår ambition att återvända 
till 20 procents rörelsemarginal redan mot slutet av 2017. Det är 
därför klart tillfredställande att vi under tredje kvartalet, liksom vi 
gjorde under andra kvartalet, levererar en operativ marginal på 
över 20 procent. För tredje kvartalet nådde vi dessutom 25,9 pro-
cents rörelsemarginal före kostnader av engångskaraktär, vilket 
till och med är bättre än motsvarade period föregående år. Man 
ska dock inte förvänta sig att dessa marginaler kommer att hålla 
i sig under de kommande kvartalen, men man kan redan nu se 
intjäningsförmågan i det nya Enea. Vi kommer därför oförtrutet att 
fortsätta arbetet med att skapa och befästa marginalförbättringar 
enligt den målsättning vi kommunicerat. 

Positiva tecken  
Även omsättningen utvecklades väl under tredje kvartalet och 
växte med 22 procent över motsvarande kvartal föregående år. 
Den negativa trenden inom tjänsteförsäljningen i USA planade 
ut något under sensommaren, och kombinerat med en fortsatt 
stabil tjänsteförsäljning i Europa är den totala globala tjänsteaf-
fären bara svagt ner jämfört med samma period föregående år. 
Det ser dessutom ut som om trenden kan förbättras något även 
under slutet av året. Givet låga jämförelsetal från samma period 
föregående år kan man därför förvänta sig att tjänsteförsäljningen 
vänder tillbaka till tillväxt mot slutet av året. Affärsvolymen med 
våra nyckelkunder fortsätter att minska och representerade 40 
procent av våra totala intäkter under tredje kvartalet, att jämföras 
med 47 procent motsvarande kvartal 2016 och 57 procent tredje 
kvartalet 2014. Vår globala mjukvaruaffär utanför nyckelkunder 
utvecklades stabilt under kvartalet och växer kraftigt som del av 
helheten. Detta område som vi kallar Worldwide Software Sales 

representerade 36 procent av våra totala intäkter under tredje 
kvartalet, att jämföras med 20 procent föregående år. Denna ut-
veckling kombinerat med att intäkterna från Tjänsteverksamheten 
stod för 24 procent av de totala intäkterna, skapar förutsättningar 
för en allt stabilare intäktsmix liksom en stark bruttomarginal. 

Innovation och effektivitet
Jag tidigare pratat om behovet av att utveckla vår produktportfölj 
och samarbeten för att möta nya utmaningar och marknadsförut-
sättningar. Under september månad annonserade vi ett samar-
bete med halvledartillverkaren Cavium kring vår NFV ”Access” 
plattform. Den här typen av samarbeten är ett viktigt sätt för oss 
att nå ut på marknaden, och alldeles nyligen visade vi även upp 
våra plattformar för "network virtualization" på SDN/NFV World 
Congress i Haag. Samma månad kunde de som följer Enea också 
läsa att vår DPI-lösning nu klarar av att identifiera mer än 3000 
olika protokoll, inklusive flertalet krypterade s.k. ”over-the-top”-
tjänster. I ett läge där redan mer än hälften av all trafik i mobilnä-
tet är krypterad, kommer förmågan att klassificera krypterad trafik 
att vara helt avgörande. Återigen visar vi att vi är väl positionerade 
för morgondagens lösningar inom ”network intelligence”. Att 
framgångsrikt vidareutveckla vår mjukvaruaffär handlar dock 
inte bara om att addera nya produktområden, utan också om 
att vidareutveckla vår traditionella affär. Att vi under slutet av 
tredje kvartalet kunde meddela att vi vunnit en ny affär kring 5G 
basstationer med en ledande asiatisk leverantör av telekomut-
rustning, med vårt operativsystem OSE, är lika viktigt som det är 
glädjande. Det är vårt erbjudande inom inbyggda operativsystem, 
som tillsammans med vår affär inom ”network intelligence” (som 
tillkom genom förvärvet av Qosmos) finansierar våra investeringar 
inom området ”network virtulization”. I det här sammanhanget är 
också en stark och effektiv organisationskultur viktigt. Vi började 
det tredje kvartalet med en delvis ny sälj- och marknadsorganisa-
tion. De förändringar vi genomförde i sälj- och marknadsorganisa-
tionen under andra kvartalet för att både få fart på vår försäljning 
och minska kostnaderna har hanterats mycket väl av organisation. 
Ställtiden som organisationen behövde för att ta till sig föränd-
ringarna och bli effektiv igen var kort. Det tyder på en inneboende 
styrka i både vår organisation och i våra kundrelationer som är 
klart tillfredställande. 

Framtidsutsikter 
Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag 
med ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Den 
omställning vi går igenom är i grunden positiv för Enea, med 
ett mindre beroende av en enskild produkt och ett fåtal stora 
kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga 
intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning, och trots 
vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår 
målsättning att fortsätta växa bolaget under god lönsamhet och 
goda kassaflöden. Vår målsättning för helåret 2017 är oföränd-
rad - att uppnå tvåsiffrig procentuell omsättningstillväxt och ett 
förbättrat rörelseresultat jämfört med 2016, före kostnader av 
engångskaraktär.

Anders Lidbeck,
VD och koncernchef

VD har ordet

"Det tyder på en inneboende styrka i både vår organisation 
och i våra kundrelationer som är klart tillfredställande."   
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Eneas omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 147,1
 (120,7) MSEK, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 
tredje kvartalet 2016. Valutajusterat var intäkterna 23 procent 
högre under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 
föregående år. Omsättningen för årets nio första månader upp-
gick till 436,5 (365,6) MSEK. 

Omsättning per affärsenhet och per intäktsslag 
Affärsenheterna består av Key Accounts, Worldwide Software 
Sales och Global Services. I Key Accounts inkluderas mjukvaruför-
säljningen samt produktnära tjänster för Eneas två största kunder. 
I Worldwide Software Sales ingår mjukvaruförsäljningen samt 
produktnära tjänster till övriga kunder. 

Key Accounts och Worldwide Software Sales utgör tillsammans 
Eneas mjukvaruverksamhet som uppgick till 76 procent av den 
totala omsättningen under kvartalet, fördelat på Key Accounts 40 
procent och Worldwide Software Sales 36 procent. Inom Global 
Services ingår tjänsteförsäljningen som ej är direktrelaterad till 
mjukvaruförsäljningen. Global Services omsättning uppgick till 24 
procent av den totala omsättningen under kvartalet. Intäkterna 
från Worldwide Software Sales ökade med 123 procent jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen berodde 
framförallt på förvärvet av Qosmos. Intäkterna från Key Accounts 
ökade med 3 procent, även denna ökningen var hänförlig till 
förvärvet av Qosmos.

Produktionslicensförsäljningen utgjorde 43 procent av program-
varuverksamheten och ökade under kvartalet jämfört med samma 
period föregående år. Utvecklingslicenser inklusive support och 
underhåll utgjorde 53 procent av programvaruverksamheten och 
ökade under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående 
år. Produktrelaterade tjänster ökade jämfört med samma period 
föregående år. 

Omsättningen inom Global Services utvecklades fortsatt svagt 
och minskade med 13 procent. Den amerikanska verksamheten 
har förbättrats jämfört med föregående kvartal men nedgången 
för Global Services är fortfarande hänförlig till den amerikanska 
tjänsteverksamheten,  medan den europeiska tjänsteaffären fort-
satte att utvecklas positivt under kvartalet. 

Omsättning per marknadssegment
Från och med första kvartalet 2017 har Enea följande marknads-
segment, Nätverk/Telekom, Säkerhet, Flyg/försvar samt Övrigt. 
Marknadssegmentet Nätverk/Telekom omfattar förutom teleko-
minfrastruktur, mobila enheter samt operatörer och segmentet 
Säkerhet omfattar lösningar kring Cyber Security. Omsättningen 
under kvartalet fördelade sig enligt följande: Nätverk/Telekom 
med 64 procent, Säkerhet 12 procent, Flyg/försvar 12 procent och 
Övrigt med 12 procent. I marknadssegmentet Övrigt återfinns 
exempelvis kunder inom systemintegration och tillverkningsindu-
strin. 

Omsättning

Omsättning per marknadssegment (jul-sep)

64 %   Nätverk/Telekom 

12 %   Säkerhet

12 %   Övrigt

  12 %   Flyg/försvar

Omsättning inom programvaruverksamheten (jul-sep)

43 %   Produktionslicenser (royalties) 

53 %   Utvecklingslicenser inkl. support och underhåll

  4 %   Produktrelaterade tjänster

Omsättning per a�ärsenhet (jul-sep)

40 %   Key Accounts 

36 %   Worldwide Software Sales

24 %   Global Services
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Omsättning per region

Europa 
Den europeiska verksamheten inkluderar kunder såsom Ericsson 
och Nokia. Försäljningen sker från kontor i Sverige, Tyskland, 
Rumänien och Frankrike och utgörs av Key Accounts, Worldwide 
Software Sales och Global Services. I Europa ökade omsättningen 
med 14 procent under kvartalet jämfört med mot svarande kvartal 
föregående år. World Wide Software Sales och den europeiska 
tjänsteverksamheten utvecklades båda stabilt under kvartalet.

Amerika
Den amerikanska verksamheten omfattar kunder såsom Boeing 
och Motorola. Två kontor hanterar försäljning och leverans av pro-
gramvara och tjänster. Försäljningen utgörs av Worldwi de Softwa-
re Sales och Global Services. Under kvartalet ökade omsättningen 
med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående 
år, trots att tjänsteförsäljningen minskade jämfört med samma 
period föregående år.  Ökningen berodde på en stark tillväxt inom 
World Wide Software Sales som mer än fördubblades jämfört med 
motsvarande period föregående år. Ökningen skedde både inom 
området Network Solutions liksom Operating System Solutions.

Asien
Den asiatiska verksamheten omfattar kunder såsom Fujitsu 
och Hytera och bedrivs från kontor i Kina, Japan och Singapore. 
Försäljningen utgörs av Worldwide Software Sales samt en mindre 
andel av Key Accounts. Under kvartalet ökade omsättningen med 
61 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ök-
ningen var hänförlig till Software Sales och framförallt intäkterna 
från verksamheten inom det tidigare Qosmos. Dessutom gjordes 
det i slutet på kvartalet en affär där Enea levererade OSE till en 
tillverkare av 5G basstationer. 

Omsättning per region (jul-sep) 
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Enea har försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Frankrike,  
Rumänien, USA, Kina, Japan och Singapore, vilka grupperas  
i regionerna Europa, Amerika och Asien.
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Eneas produkter och tjänster är indelade i tre större grupper:  
Operating System Solutions som inkluderar Enea OSE, Enea Linux 
samt Enea OSEck. Network Solutions  inkluderar Enea Element, 
ElementCenter, Polyhedra, Qosmos ixEngine, Qosmos Signatures. 
Den globala tjänsteförsäljningen redovisas i gruppen  
Global Services. 

Operating System Solutions 
Operativsystem är programvara som utgör länken mellan hård-
varan och de program som körs. Eneas operativsystem används 
i inbyggda system som till exempel utgör delkomponenter i 
telekomutrustning. Utvecklingsverktyg används för att utveck-
la programvaran som körs på Eneas operativsystem och säljs 
vanligtvis tillsammans med operativsystemet. Operativsystem och 
verktyg redovisas tillsammans. 

Operativsystem var den produktgrupp som utgjorde störst andel 
av Eneas försäljning med 46 procent av intäkterna under kvartalet. 
Under kvartalet ökade försäljningen jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. 

Network Solutions 
Från och med första kvartalet 2017 har gruppen ”Middleware” 
döpts om till "Network Solutions". Det nya namnet återspeglar på 
ett bättre sätt det faktiska innehållet, där nätverkskommunikation 
är i fokus. Inom gruppen ”Network Solutions” så återfinns produkt-
områdena ”device and network management”, ”network virtuali-
zation” samt ”network intelligence. (För mer ingående beskrivning, 
se Eneas årsredovisning 2016, s. 10-11).

Försäljningen inom ”Network Solutions” ökade väsentligt under 
kvartalet i och med förvärvet av Qosmos. Produktgruppen stod 
för 29 procent av Eneas totala försäljning under kvartalet och har 
ökande strategisk betydelse för Enea.

Global Services
Eneas globala tjänsteförsäljning minskade jämfört med samma 
kvartal föregående år och utgjorde 24 procent av Eneas totala 
försäljning. Global Services minskade på grund av ännu ett svagt 
kvartal i den amerikanska tjänsteverksamheten.

Övrigt
Gruppen Övrigt som framför allt består av tredjepartsprodukter 
samt valutaeffekter, minskade under kvartalet och stod för 1 pro-
cent av kvartalets totala försäljning. 

Omsättning per produktgrupp 

Omsättning per produktgrupp (jul-sep) 

46 %   Operating System Solutions

 29  %  Network Solutions 

 24 %   Global Services

   1 %   Övrigt

Eneas erbjudande

Enea OSE, Enea Linux, Enea OSEck – operativsystem
Enea Element – programvara som binder ihop operativsystemet 
med applikationerna.
Enea ElementCenter – programvara för konfigurering, övervak-
ning och kontroll av funktioner i ett nätverk.
Enea Polyhedra – in-memory databas
Global Services – som till exempel tillhandahåller tjänster för de-
sign, utveckling, projektledning, utbildning och kvalitetssäkring.  
Qosmos ixEngine – Deep packet Inspection-mjukvara som extra-
herar och klassificerar metadata för att se till att rätt trafikpolicies 
efterföljs.
Qosmos Signatures – Deep packet Inspection-bibliotek (DPI). 
Signatures medger kontinuerliga uppdateringar av protokoll- och 
applikationssignaturer för nätverkslösningar. 
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Kostnader    

Kostnad sålda varor och tjänster
Kostnad sålda varor och tjänster utgörs av kostnader som är 
direkt hänförliga till leveransen av bolagets produktionslicenser, 
utvecklingslicenser inklusive support och underhåll, produktnära 
tjänster och globala tjänster. Dessa kostnader inkluderar exem-
pelvis kostnader avseende generering av licenser, supportkostna-
der, kostnader för eventuella tredjepartsprodukter samt direkta 
personalkostnader hänförliga till leverans av konsulttjänster. Enea 
redovisar även avskrivningar på immateriella rättigheter och 
aktiverade produktutvecklingskostnader som kostnad  sålda varor 
och tjänster. Avskrivningarna uppgick till 3,8 (3,3) MSEK under 
tredje kvartalet och 10,0 (10,4) MSEK för årets nio första månader. 
Direkta kostnader hänförliga till licensförsäljning uppgår normalt 
till mindre än 10 procent av försäljningspriset medan kostnader 
för produktnära och globala tjänster normalt uppgår till mellan 60 
och 80 procent av försäljningspriset.

Under tredje kvartalet 2017 uppgick kostnader för sålda varor och 
tjänster till 42,7 (37,4) MSEK och 124,4 (112,9) för årets nio första 
månader.

Operativa kostnader
Operativa kostnader utgörs av försäljnings- och marknadsförings-
kostnader, produktutvecklingskostnader samt administrations-
kostnader.  

Försäljnings- och marknadsföringskostnader
Försäljnings- och marknadsföringskostnader inkluderar fasta 
och rörliga löner för bolagets säljkår samt kostnader för bolagets 
marknadsföring såsom mässor, seminarier, annonsering och web. 
Under tredje kvartalet uppgick försäljnings- och marknadsfö-
ringskostnader till 27,4 (18,1) MSEK , vilket motsvarar 18,6 (15,0) 
procent av omsättningen under kvartalet. För årets nio första 
månader uppgick försäljnings- och marknadsföringskostnader till 
98,2 (62,8) MSEK motsvarande 22,5 (17,2) procent av omsättning-
en. Omstruktureringskostnader för tredje kvartalet uppgick till 0 
(0) MSEK och för årets nio första månader till 2,7 (0) MSEK.

Produktutvecklingskostnader
Produktutvecklingskostnader utgörs av direkta och indirekta kost-
nader relaterade till ledning, utveckling och testning av bolagets 
programvaruprodukter såsom personalkostnader samt kostnader 
för utvecklingsverktyg och IT-miljö. Viss del av bolagets produktut-
vecklingskostnader för nyutveckling av programvaruprodukter ak-
tiveras i balansräkningen och skrivs normalt av över 60 månader. 
Total investering i forskning och utveckling under tredje kvartalet 
2017 uppgick till 30,2 (24,1) MSEK, varav produktutecklingskost-
nader redovisade i resultaträkningen uppgick till  23,5 (22,5) 
MSEK, vilket motsvarar 16,0 (18,7) procent av omsättningen under 
kvartalet. För årets nio första månader uppgick investeringen till 
99,0 (76,1) MSEK, varav produktutvecklingskostnader redovisade 
i resultaträkningen uppgick till  73,0 (66,1) MSEK, vilket motsvarar 
16,7 (18,1) procent av omsättningen. Under tredje kvartalet aktive-
rades produktutvecklingskostnader till ett värde av 6,7 (1,6) MSEK 
och för årets nio första månader aktiverades 26,0 (10,0) MSEK. 
Ökningen av aktiverade produktutvecklingskostnader var framför 
allt hänförlig till förvärvet av Qosmos. Omstruktureringskostnader 
för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK och för årets nio första 
månader till 1,1 (0) MSEK.

Administrationskostnader
Administrationskostnader omfattar kostnader för företagsledning, 
styrelse och ekonomifunktion, inklusive interna och externa legala 
kostnader samt revisionsarvoden. Under tredje kvartalet uppgick 
administrationskostnader till 19,4 MSEK jämfört med 13,1 MSEK 
motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar 13,2 (10,9) 
procent av omsättningen under kvartalet. För årets nio första 
månader uppgick administrationskostnader till 60,8 (38,5) MSEK, 
vilket motsvarar 13,9 (10,5) procent av omsättningen. Externa 
legala kostnader hänförliga till pågående större tvist uppgick 
under tredje kvartalet till 4,0 MSEK  jämfört med 0,3 MSEK under 
tredje kvartalet 2016. För årets nio första månader uppgick legala 
kostnader avseende större tvist till 9,9 (1,7) MSEK. Omstrukture-
ringskostnader för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK och för 
årets nio första månader till 0,9 MSEK (0) MSEK.
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Resultat
Koncernens rörelseresultat exklusive engångskostnader uppgick till 
38,1 (29,9) MSEK under tredje kvartalet, vilket motsvarar en rörelse-
marginal exklusive engångskostnader på 25,9 (24,8) procent.
För årets nio första månader ökade rörelseresultatet exklusive en-
gångskostnader till 94,8 (87,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemargi-
nal exklusive engångskostnader på 21,7 (23,8) procent.
Koncernens rörelseresultat uppgick till 34,1 (29,6) MSEK under tredje 
kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,2 (24,5) procent. 
För årets nio första månader minskade rörelseresultatet till 80,1 (85,3) 
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 (23,3) procent. 
Valutaeffekterna har haft marginell påverkan på resultatet. Brutto-
marginalen för tredje kvartalet uppgick till 71,0 (69,0) procent och för 
årets nio första månader till 71,5 (69,1) procent. 

Finansnettot för tredje kvartalet uppgick till 1,1 (0,0) MSEK och för 
årets nio första månader till -1,7 (2,5) MSEK. 
Resultat efter skatt uppgick till 28,6 (22,6) MSEK för kvartalet och för 
årets nio första månader till 65,1 (68,0) MSEK. 
Resultat per aktie uppgick till 1,63 (1,42) SEK för tredje kvartalet och 
för årets nio första månader till 3,78 (4,28) SEK. Utan justering för 
innehav av egna aktier uppgick resultat per aktie till 1,60 (1,39) SEK för 
kvartalet och för årets nio första månader till 3,65 (4,19) SEK. 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 (20,7) 
MSEK för det tredje kvartalet och till 98,7 (100,7) MSEK för årets nio 
första månader.  Totala kassaflödet uppgick till -4,3 (18,9) MSEK för 
tredje kvartalet och till -28,6 (46,1) MSEK för årets nio första månader. 

Resultat, Kassaflöde, Investeringar & Finansiell ställning
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Totala kassaflödet påverkades av såväl amortering av lån om 17,0 (0,0) 
MSEK som placeringar i finansiella tillgångar om 10,4 (-0,3) MSEK. 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital varierar mellan kvartalen 
bland annat beroende på när större betalningar infaller. 

Investeringar
Koncernens investeringar för tredje kvartalet uppgick till 7,2
 (2,1) MSEK och till 29,4 (40,8) MSEK för årets nio första månader. 
Avskrivningar uppgick till 6,0 (4,4) MSEK för kvartalet och till 16,9 
(13,7) MSEK för årets nio första månader. Under tredje kvartalet har 
produktutvecklingskostnader aktiverats till ett värde av 6,7 (1,6) MSEK 
och till 26,0 (10,0) MSEK för årets nio första månader. Avskrivningar för 
aktiverade produktutvecklingskostnader under det tredje kvartalet 
uppgick till 3,8 (3,3) och till 10,0 (10,4) MSEK för årets nio första måna-
der

Finansiell ställning
Likvida medel och finansiella placeringar uppgick vid kvartalets slut 
till 265,5 (215,8) MSEK, varav finansiella anläggningstillgångar med 
löptid längre än ett år uppgick till 41,2 (35,0) MSEK. Totala räntebä-
rande skulder uppgick vid kvartalets slut till 116,0 (0) MSEK fördelat 
på långfristiga räntebärande skulder 82,0 (0)MSEK samt kortfristiga 
räntebärande skulder 34,0 (0) MSEK. 
Enea har en soliditet på 59,4 (76,0) procent.
Balansomslutning vid kvartalets utgång uppgick till 991,8 (534,9) 
MSEK. Nettokassa för kvartalet uppgick till 46,4 (215,8) MSEK. Vid 
utgången av 2016 uppgick nettokassa till -124,9 MSEK. Vi har ingen 
outnyttjad checkkredit.
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Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen var vid kvartalets slut 460 
(405) personer, vilket är en ökning med 55 personer jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år och en minskning med 11 
personer från förra kvartalet. 

Återköp av egna aktier
Under det andra kvartalet återköptes inga aktier. Eneas innehav av 
egna aktier vid kvartalets utgång var 314 760 aktier, motsvarande 
1,8 procent av totalt antal aktier.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för de nio första månaderna uppgick 
till 42,9 (36,1) MSEK och resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick till 36,3 (67,9) MSEK. Finansnettot i moderbolaget 
var 36,3 (67,9) MSEK och likvida medel samt finansiella placeringar 
uppgick vid kvartalets slut till 247,6 (160,0) MSEK. Moderbolagets 
investeringar under kvartalet uppgick till 0,0 (0,2) MSEK. Antal 
anställda i moderbolaget uppgick till 11 (12) personer vid kvarta-
lets slut. Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet och dess 
risker är i huvudsak hänförliga till verksamheten i dotterbolagen.

Årsstämma
Eneas årsstämma 2018 kommer att äga rum tisdagen den 8 maj 
kl. 16:30 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista. Årsredovisning-
en beräknas finnas tillgänglig på Eneas hemsida, www.enea.se, 
senast tre veckor före årsstämman.

Valberedning
I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i
Enea AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2018.
Valberedningen utgörs av Per Lindberg, Sverre Bergland (DnB), 
Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder) samt Anders Skarin 
(styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per 
Lindberg till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till 
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och 
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelse-
ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och 
arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag 
till process för att utse valberedning inför årsstämman 2018.

Medarbetare, Återköp av egna aktier, Moderbolaget 
& Årsstämma    
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Delårsrap-
portering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning 
av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redo-
visningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer, avseende moderbolaget. Samma redovisningsprinciper, 
definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tilläm-
pats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för 
moderbolaget, om ej annat anges nedan. 

Finansiella tillgångar och skulder
Koncernen tillämpar IFRS 13. Standarden kräver att upplysningar lämnas 
om osäkerheten i värderingarna utifrån de tre nivåer som används för 
finansiella instrument. Nivå 1: Verkligt värde på finansiella instrument 
som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på 
balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en 
börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyn-
dighet finns lätt och regelbundet tillgängliga och dess priser represen-
terar verkliga och regelbundet förekommande marknadstransaktioner 
på armlängds avstånd. Det noterade marknadspris som används för 
koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen för företagso-
bligationer. Dessa instrument återfinns i nivå 1. Nivå 2: Verkligt värde 
på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. 
OTC-derivat fastställs med hjälp av värderingstekniker. Koncernen har 
valutaderivat som används för säkringsändamål. Valutasäkringar värderas 
till marknadsvärde genom att en förtidsdisponering av valutasäkringen 
görs för att få fram vad terminspriset skulle bli om förfall var per balansda-
gen. Valutasäkringen som koncernen har är EUR till SEK, vilket innebär att 
ränteskillnaden mellan Sverige och Europa för återstående ursprunglig 
löptid ger antalet punkter som dras av från ursprungligt terminspris. Mel-
lanskillnaden mellan nytt och ursprungligt terminspris ger marknadsvär-
det på valutasäkringen. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt 
marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik 
information används i så liten utsträckning som möjligt. Koncernen har 
en fordran avseende valutasäkringar som per den 30 september 2017 
redovisas till ett värde av 1 ,3  MSEK, vilket då också utgör summan för 
nivå 2. Nivå 3: I nivå 3 återfinns skuld avseende tilläggsköpeskilling 
Centered Logic som per den 30 september 2017 uppgår till 15,4 MSEK 
samt skuldförd köpeskilling Qosmos  95,7  MSEK. Verkligt värde bedöms 
överensstämma med redovisat värde.  

Fördelning per nivå vid värdering till 
verkligt värde, 2017-09-30, MSEK

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Derivatinstrument som används som 

säkringsändamål

Valutaderivat - 1,3 - 1,3

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Skuld villkorad köpeskilling, långfristig - - 11,8 11,8 

Skuld villkorad köpeskilling, kortfristig - - 3,6 3,6

Skuldförd köpeskilling, långfristig - - 95,7 95,7

Total 0 1,3 111,1 112,3

Under perioden har inga förflyttningar mellan nivåerna skett. För  
övriga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer redovisat värde 
med verkligt värde.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Beroendet av nyckelkunderna minskar, men är fortsatt stort. Dessa 
kunder svarade för cirka hälften av koncernens intäkter under 2016. 
Under fjärde kvartalet 2016 informerade Enea om ett pågående 
skiljeförfarande kring avtalstolkningsfrågor med en kund. På grund av 
sekretessåtagande och processtekniska skäl kan Enea inte uttala sig 
vidare om processen för tillfället. 

Under andra kvartalet 2017 informerade Enea om en ensidig prissänk-
ning som en av bolagets större kunder vill tvinga igenom. Diskrepan-
sen mellan avtalat pris och det lägre pris som kunden ensidigt börjat 
tillämpa innebär en negativ skillnad om 6 MSEK i royaltyintäkter för 
tredje kvartalet 2017 och 14 MSEK för årets första nio månader. 
Beloppet bedöms kunna uppgå till mellan 20 och 25 MSEK för helåret 
2017. Enea bedömer att kunden kommer att betala enligt avtal, men 
kommer annars att behöva påkalla skiljeförfarande.

Då inga andra betydande förändringar i övrigt har skett under kvarta-
let avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisar Enea till 
redogörelsen i senaste årsredovisningen på sid 18-19.

Enea har under kvartal fyra 2016 finansierat rörelseförvärv genom att 
ta upp ett banklån om 150 MSEK. Lånet amorteras med 34 MSEK per 
år med ett kvarvarade belopp om 48 MSEK som förhandlas om under 
slutet av löptiden. Räntan uppgår till Stibor 3M +1,95 procent. Låneav-
talet innehåller lånevillkor (så kallade covenants) avseende koncer-
nens Soliditet, Nettoskuld/EBITDA samt Skuldtjänstkvot. Lånevillkoren 
är uppfyllda per den 30 september 2017.

IFRS 15 - Intäkter från kundkontrakt
Ett projekt för att analysera effekterna av IFRS 15 har inletts under 
2016 och beräknas avslutas under fjärde kvartalet 2017, vartefter 
eventuella effekter på bolagets omsättning kommer att presenteras.

Övrigt
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Långsiktig ambition
Ambitionen under en treårsperiod, med start 2016, är att fortsätta 
utveckla ett globalt programvarubolag med högre omsättning, 
fortsatt hög lönsamhet och goda kassaflöden. Fokus kommer att 
vara på organisk tillväxt, men både strategiska och kompletteran-
de förvärv kommer kontinuerligt att utvärderas. 

Tillväxten kommer att variera under åren och mellan kvartalen, 
beroende på hur enskilda affärer inträffar och royaltyströmmarnas 
utveckling, vilka är beroende av kundernas försäljningsvolymer. 
Rörelsemarginalen kommer under de olika kvartalen i perioden 
att variera i takt med tillväxten. Enea har som målsättning att 
under denna period bibehålla en rörelsemarginal överstigande  
20 procent.

Utsikter för 2017
Vår målsättning för helåret 2017 är oförändrad - att uppnå tvåsiff-
rig procentuell omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresul-
tat jämfört med 2016, före kostnader av engångskaraktär.

Kista den 24 oktober 2017
Styrelsen

 Måluppfyllelse & Utsikter 

Revisorns granskningsrapport
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsin-
formation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med 
IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen.

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsin-
formationen i sammandrag (delårsrapport) för Enea AB (publ) per 
30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsin-
formation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på 
vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Interna-
tional Standard on Review Engagements ISRE 2410, Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och 
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta an-
dra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och 
god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 

vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omstän-
digheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig gransk-
ning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 
på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs-
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moder-
bolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 oktober 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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jul-sep     jan-sep 12 mån helår

MSEK 2017 2016 2017 2016 okt-sep 2016

Omsättning 147,1 120,7 436,5 365,6 572,3 501,3

Kostnad sålda varor och tjänster -42,7 -37,4 -124,4 -112,9 -160,0 -148,5

Bruttoresultat 104,4 83,3 312,1 252,7 412,2 352,8

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -27,4 -18,1 -98,2 -62,8 -122,6 -87,3

Produktutvecklingskostnader -23,5 -22,5 -73,0 -66,1 -98,4 -91,5

Administrationskostnader -19,4 -13,1 -60,8 -38,5 -77,6 -55,2

Rörelseresultat 1) 2) 3) 34,1 29,6 80,1 85,3 113,6 118,8

Finansnetto 1,1 -0,0 -1,7 2,5 1,0 5,2

Resultat före skatt 35,2 29,5 78,4 87,8 114,6 124,0

Skatt -6,6 -7,0 -13,3 -19,8 -22,9 -29,4

Resultat efter skatt  28,6 22,6 65,1 68,0 91,7 94,6

ÖVRIGT TOTALRESULTAT 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Förändring av säkringsreserv, efter skatt -0,5 -0,4 1,4 -2,0 1,9 -1,5

Valutakursdifferenser -7,8 4,0 -7,8 6,5 -20,4 -6,1

Poster som inte kommer att återföras i resultaträkningen

Pensionsåtaganden 0,1 - -0,0 - 0,1 -

Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 20,5 26,2 58,6 72,5 73,2 87,0 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 28,6 22,6 65,1 68,0 91,7 94,6

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare

20,5 26,2 58,6 72,5 73,2 87,0

1) Varav avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1,2 0,9 3,5 2,6 4,4 3,5

2) Varav avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 4,9 3,5 13,4 11,1 17,0 14,6

3)  Engångskostnader som ingår i rörelseresultatet

Rörelseresultat, inklusive engångskostnader 34,1 29,6 80,1 85,3 113,6 118,8

Omstruktureringskostnader 0,0 - -4,7 - -4,7 -

Legala kostnader -4,0 -0,3 -9,9 -1,7 -11,0 -2,8

Rörelseresultat, exklusive engångskostnader 38,1 29,9 94,8 87,1 129,3 121,6

jul-sep jan-sep 12 mån helår

2017 2016 2017 2016 okt-sep 2016

Resultat per aktie (SEK)1 1,63 1,42 3,78 4,28 5,43 5,95

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,63 1,42 3,78 4,28 5,43 5,95

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (milj) 17,5 15,9 17,2 15,9 16,9 15,9

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (milj) 17,5 15,9 17,2 15,9 16,9 15,9

Omsättningstillväxt (%) 22 3 19 3 16 4

Bruttomarginal (%) 71,0 69,0 71,5 69,1 72,0 70,4

Operativa kostnader i % av omsättningen

- försäljnings- och marknadsföringskostnader 18,6 15,0 22,5 17,2 21,4 17,4

- produktutvecklingskostnader 16,0 18,7 16,7 18,1 17,2 18,2

- administrationskostnader 13,2 10,9 13,9 10,5 13,6 11,0

Rörelsemarginal exkl. engångskostnader(%) 25,9 24,8 21,7 23,8 22,6 24,3

Rörelsemarginal (%) 23,2 24,5 18,4 23,3 19,9 23,7

Koncernens rapport över totalresultatet

Nyckeltal relaterade till resultaträkningen
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       30 sep 30 sep 31 dec

MSEK 2017 2016 2016

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 507,4 159,7 499,2

- varav goodwill 414,7 123,3 419,2

- varav balanserade utvecklingskostnader 53,6 34,6 37,7

- varav produkträttigheter 20,1 - 21,8

- varav kundavtal 8,8 - 9,8

- varav varumärke 9,2 - 9,2

- varav övriga immateriella anläggningstillgångar 1,1 1,9 1,5

Inventarier, verktyg och installationer 9,8 5,8 10,9

Uppskjutna skattefordringar 22,0 2,3 23,5

Övriga långfristiga fordringar 2,6 1,1 6,5

Finansiella tillgångar som kan säljas, långfristiga 41,2 35,0 -

Summa anläggningstillgångar 583,0 204,0 540,1

Kortfristiga fordringar 184,5 150,2 219,4

Finansiella tillgångar som kan säljas, kortfristiga 30,1 - -

Likvida medel 194,2 180,8 223,5

Summa omsättningstillgångar 408,8 330,9 442,9

Summa tillgångar 991,8 534,9 983,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 589,1 406,5 422,9

Övriga avsättningar 9,6 1,3 14,0

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 38,9 19,9 35,0

Långfristiga skulder, räntebärande 82,0 - 116,0

Långfristiga skulder, ej räntebärande 107,4 16,4 113,0

Summa långfristiga skulder 228,3 36,3 263,9

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, räntebärande 34,0 - 34,0

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 130,9 90,9 248,2

Summa kortfristiga skulder 164,9 90,9 282,2

Summa eget kapital och skulder 991,8 534,9 983,0

           30 sep 31 dec

MSEK 2017 2016 2016

Vid periodens början 422,9 398,9 398,9

Periodens totalresultat 58,6 72,5 87,0

Utdelning / inlösenprogram -35,1 -66,8 -66,8

Nyemission 159,6 - -

Aktiesparprogram 4,2 3,9 5,9

Återköp av egna aktier -21,2 -2,0 -2,0

Vid periodens slut 589,1 406,5 422,9

Förändring av eget kapital

Koncernens balansräkning 
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jul-sep   jan-sep helår

MSEK 2017 2016 2017 2016 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 36,9 29,0 74,3 87,8 132,8

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -6,6 -8,3 24,4 12,8 -4,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten  30,3 20,7 98,7 100,7 128,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,6 -1,8 -99,5 14,4 49,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten - från förvärv av verksamhet netto - - -96,3 - -139,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, inlösenprogram - - -35,1 -66,8 -66,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, upptagande av lån - - - - 150,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, amortering av lån -17,0 - -34,0 - -25,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, återköp av egna aktier - - - -2,0 -2,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten,  reglering aktiesparprogram - - -21,2 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, nyemission inkl. transaktionskost. - - 158,8 - -

Periodens totala kassaflöde -4,3 18,9 -28,6 46,1 94,3

Likvida medel vid periodens början 199,4 161,6 223,5 132,8 132,8

Kursdifferens i likvida medel -0,9 0,3 -0,7 1,8 -3,7

Likvida medel vid periodens slut 194,2 180,8 194,2 180,7 223,5

Kassaflödesanalys

  jan-sep 12 mån      helår

MSEK 2017 2016 okt-sep 2016

Likvida medel och finansiella placeringar (MSEK) 265,5 215,8 265,5 223,5

Soliditet (%) 59,4 76,0 59,4 43,0

Eget kapital per aktie (kr) 33,57 25,57 33,57 26,61

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie (kr) 5,73 6,33 7,47 8,06

Antal anställda vid periodens slut 460 405 460 464

Avkastning på eget kapital (%) 18,4 23,0

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 24,2 27,8

Avkastning på totalt kapital (%) 17,8 18,1

jan-sep helår

MSEK 2017 2016 2016

Nettomsättning 42,9 36,1 49,3

Rörelsens kostnader -42,9 -36,1 -49,3

Rörelseresultat - - -

Finansnetto 36,3 67,9 68,4

Resultat efter finansnetto 36,3 67,9 68,4

Bokslutsdispositioner - - -0,8

Resultat före skatt 36,3 67,9 67,5

Skatt -0,4 -0,4 -0,7

Periodens resultat 35,9 67,5 66,9

30 sep 31 dec

MSEK 2017 2016 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 215,0 209,1 174,3

Omsättningstillgångar 337,4 184,9 272,1

Summa tillgångar 552,4 393,9 446,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 403,2 259,8 261,2

Obeskattade reserver 8,5 7,7 8,5

Långfristiga skulder, räntebärande 82,0 - 116,0

Kortfristiga skulder, räntebärande 34,0 - 34,0

Kortfristiga skulder, övriga 24,6 126,5 26,7

Summa eget kapital och skulder 552,4 393,9 446,4

Nyckeltal relaterade till balansräkningen och kassaflödet

Moderbolaget
Resultaträkning

Moderbolaget
Balansräkning
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2017 2016 2015

MSEK    kv3 kv2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2

RESULTATRÄKNING

Omsättning 147,1 148,5 141,0 135,7 120,7 124,1 120,8 126,2 117,7 120,2

Kostnad sålda varor och tjänster -42,7 -42,0 -39,7 -35,6 -37,4 -37,4 -38,2 -37,6 -37,9 -34,8

Bruttoresultat 104,4 106,4 101,3 100,1 83,3 86,7 82,7 88,5 79,9 85,4

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -27,4 -35,2 -35,7 -24,5 -18,1 -22,5 -22,3 -20,5 -19,3 -22,8

Produktutvecklingskostnader -23,5 -26,2 -23,3 -25,4 -22,5 -22,4 -21,1 -23,1 -21,5 -23,6

Administrationskostnader -19,4 -22,6 -18,8 -16,8 -13,1 -13,0 -12,4 -12,7 -11,2 -12,5

Rörelseresultat 34,1 22,5 23,5 33,5 29,6 28,8 26,9 32,3 27,9 26,5

Finansnetto 1,1 -2,8 -0,1 2,7 -0,0 1,6 0,9 1,3 -0,1 0,2

Resultat före skatt 35,2 19,8 23,4 36,2 29,5 30,4 27,8 33,6 27,7 26,7

Skatt -6,6 -3,0 -3,7 -9,6 -7,0 -6,9 -5,9 -6,2 -7,1 -5,9

Periodens resultat 28,6 16,8 19,7 26,6 22,6 23,5 21,9 27,4 20,6 20,8

Övrigt totalresultat -8,2 3,4 -1,7 -12,1 3,6 2,1 -1,2 -2,5 3,4 -3,6

Summa totalresultat 20,5 20,2 18,0 14,5 26,2 25,7 20,7 24,8 24,0 17,3

 

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar 507,4 511,4 505,3 499,2 159,7 159,8 157,2 128,4 129,8 128,2

Övriga anläggningstillgångar 31,8 34,9 32,7 34,4 8,1 8,2 8,3 8,5 9,2 8,7

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,6 2,7 3,3 6,5 1,1 1,4 1,5 2,0 0,6 1,0

Finansiella tillgångar som kan säljas, långfristi-
ga

41,2 40,8 - - 35,0 35,0 40,1 70,7 83,0 88,7

Kortfristiga fordringar 184,5 211,9 215,8 219,4 150,2 155,8 164,0 196,2 150,6 158,2

Finansiella tillgångar som kan säljas, kortfristiga 30,1 20,0 - - - - - - -

Likvida medel 194,2 199,4 285,1 223,5 180,8 161,6 187,7 132,8 110,3 98,9

Summa tillgångar 991,8 1 021,1 1 042,1 983,0 534,9 521,8 558,8 538,6 483,5 483,8

Eget kapital 589,1 566,9 602,2 422,9 406,5 379,0 420,9 398,9 374,9 358,9

Långfristiga skulder, räntebärande 82,0 99,0 99,0 116,0 - - - - - -

Långfristiga skulder, ej räntebärande 155,9 159,0 156,4 161,9 37,6 37,3 36,8 21,5 17,5 17,2

Kortfristiga skulder, räntebärande 34,0 34,0 34,0 34,0 - - - - - -

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 130,9 162,2 150,5 248,2 90,9 105,5 101,1 118,2 91,2 107,7

Summa eget kapital och skulder 991,8 1 021,1 1 042,1 983,0 534,9 521,8 558,8 538,6 483,5 483,8

 

KASSAFLÖDE

Från den löpande verksamheten 30,3 38,1 30,4 27,5 20,7 41,1 38,8 18,8 17,5 54,7

Från investeringsverksamheten -17,6 -68,3 -13,6 35,3 -1,8 0,5 15,7 6,9 2,8 -35,7

Från finansieringsverksamheten -17,0 -56,6 142,0 125,0 0,0 -68,9 - -2,2 -9,3 -84,5

Periodens kassaflöde -4,3 -86,8 158,8 187,8 18,9 -27,3 54,5 23,5 10,9 -65,5

Kassaflöde från förvärv av verksamhet

Periodens kassaflöde, från förvärv av 
verksamhet

- - -96,3 -139,6 - - - - - -

Periodens totala kassaflöde -4,3 -86,8 62,5 48,2 18,9 -27,3 54,5 23,5 10,9 -65,5

Kvartalsdata
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MSEK 2016 2015 2014 2013 2012

RESULTATRÄKNING

Omsättning 501,3 481,5 429,3 408,5 467,8

Rörelsens kostnader -382,5 -371,4 -335,5 -326,4 -395,3

Rörelseresultat 118,8 110,0 93,8 82,1 72,5

Finansnetto 5,2 2,5 1,5 1,7 4,2

Resultat före skatt 124,0 112,5 95,3 83,8 76,7

Periodens resultat 94,6 88,0 74,5 63,2 53,6

Resultat avyttrad verksamhet1 - - - - 61,7

Summa 94,6 88,0 74,5 63,2 115,3

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar 499,2 128,4 128,1 121,7 121,5

Övriga anläggningstillgångar 34,4 8,5 9,5 13,2 20,3

Övriga finansiella anläggningstillgångar 6,5 2,0 0,5 - 28,0

Finansiella tillgångar som kan säljas, långfristiga - 70,7 14,3 - -

Kortfristiga fordringar 219,4 196,2 150,6 140,8 143,2

Finansiella tillgångar som kan säljas, kortfristiga - - 20,6 - -

Likvida medel 223,5 132,8 180,4 163,6 146,7

Summa tillgångar 983,0 538,6 504,0 439,3 459,7

 

Eget kapital 422,9 398,9 400,3 371,2 367,2

Avsättningar och långfristiga skulder 277,9 21,5 16,2 11,6 6,8

Kortfristiga skulder 282,2 118,2 87,5 56,5 85,8

Summa eget kapital och skulder 983,0 538,6 504,0 439,3 459,7

KASSAFLÖDE

Från den löpande verksamheten 128,1 104,6 116,2 76,6 80,1

Från investeringsverksamheten 49,6 -52,8 -48,9 -14,3 -15,7

Från investeringsverksamheten - avyttring av verksamhet - - 10,4 18,0 115,4

Från investeringsverksamheten - förvärv av verksamhet -139,6 - - - -

Från finansieringsverksamheten 56,2 -100,1 -64,6 -63,1 -157,3

Periodens kassaflöde 94,3 -48,3 13,1 17,3 22,5

NYCKELTAL

Omsättningstillväxt, % 4 12 5 -13 -35

Rörelsemarginal, % 23,7 22,9 21,9 20,1 15,5

Vinstmarginal, % 24,7 23,4 22,2 20,5 16,4

Avkastning på sysselsatt kapital, % 27,8 29,7 25,7 24,1 19,2

Avkastning på eget kapital, % 23,0 22,0 19,3 17,1 13,7

Avkastning på totalt kapital, % 18,1 22,9 21,1 19,8 15,7

Räntetäckningsgrad, ggr 10,2 16,2 24,5 16,7 20,7

Soliditet, % 43,0 74,1 79,4 84,5 79,9

Likviditet, % 156,9 278,3 401,8 538,9 338,1

Medelantal anställda 410 400 392 384 417

Omsättning per anställd, MSEK 1,22 1,20 1,10 1,06 1,12

Substansvärde per aktie, SEK 26,61 25,06 24,81 22,65 22,14

Resultat per aktie, SEK 5,95 5,49 4,58 3,83 6,85

Överföring till aktieägarna per aktie2, SEK 2,00 4,20 3,60 3,00 3,00

1) Jämförelsesiffrorna avseende avyttringen av Nordic Consulting har omklassificerats i enlighet med IFRS 5 samt kommentarer från Nasdaq Stockholm.

2) Överföring till aktieägare  per aktie antagen vid årsstämman 2017. 

 

5 år i sammandrag
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Finansiella definitioner och alternativa nyckeltal
Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genom-
snittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter2) i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus 
finansiella kostnader2 i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
EBITDA: Resultat före finansiella poster plus avskrivningar.
Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållandet till totalt antal uteståen-
de aktier.
Engångskostnader: Kostnader av ej återkommande karaktär i den norma-
la verksamheten. Engångskostnader inkluderar omstruktureringskostna-
der och legala kostnader avseende större tvister. Syftet med att specificera 
dessa är att tydliggöra den underliggande verksamhetens utveckling.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie: Kassaflöde från 
den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
Likviditet: Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och kortfristiga 
fordringar i förhållande till kortfristiga skulder.
Nettokassa: Likvida medel och finansiella placeringar minus räntebärande 
skulder och ovillkorade förvärvsskulder.
Nettoskuld: Räntebärande skulder och ovillkorade förvärvsskulder minus 
likvida medel och finansiella placeringar, dvs negativ nettokassa.
Omsättning per anställd: Omsättning i förhållande till medeltal anställda.
Omsättningstillväxt1: Periodens omsättning i relation till föregående 
periods omsättning. 

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt 
antal aktier.
Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella 
kostnader i förhållande till finansiella kostnader.2 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till omsättningen.
Rörelseresultat exkl. engångskostnader: Resultat från verksamheten 
före finansiella poster och skatt, justerat med förekommande engångs-
kostnader.
Skuldtjänstkvot: (Kassaflöde från löpande verksamhet - löpande inves-
teringar + totala finansiella kostnader) i förhållande till amorteringar och 
totala finansiella kostnader under en referensperiod om tolv (12) månader. 
Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i förhållande till balansomslut-
ningen. 
Substansvärde per aktie: Substansvärde, motsvarande eget kapital, i 
förhållande till totalt antal utestående aktier. 
Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande 
skulder inklusive uppskjutande skatteskulder. Genomsnittligt sysselsatt 
kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två. 
Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till  
omsättningen. 
Överföring till aktieägarna per aktie: Utdelning för innevarande räken-
skapsår dividerat med antal aktier på balansdagen. 

1. Avstämning av omsättningstillväxt

jul-sep jan-sep helår

2017 2016 2017 2016 2016

Omsättning, MSEK 147,1 120,7 436,5 365,6 501,3

Omsättningstillväxt, % 22 3 19 3 4

Omsättningstillväxt valutajusterad, % 23 1 18 2 3

MSEK

Omsättningstillväxt  baserad på oförändrade 
valutakurser jmf med föregående år 

28,2 1,4 66,5 8,8 14,4

Valutajustering omsättningstillväxt -1,8 1,6 4,4 1,5 5,4

Rapporterad omsättningstillväxt 26,5 3,0 70,9 10,3 19,8

%
Omsättningstillväxt baserad på oförändrade 
valutakurser jmf med föregående år

23 1 18 2 3

Valutajustering omsättning -1 2 1 1 1

Rapporterad omsättningstillväxt 22 3 19 3 4

2. Avstämning av finansnetto

jul-sep jan-sep  helår

2017 2016  2017  2016 2016

Finansiella intäkter, MSEK 5,7 2,3 13,6 10,2 18,6

Finansiella kostnader, MSEK -4,5 -2,3 -15,3 -7,7 -13,4

Rapporterat finansnetto, MSEK 1,1 0,0 -1,7 2,5 5,2

I delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 hänvisas det till icke-IFRS mått som Enea och andra parter 
använder vid utvärdering av Eneas resultat. Dessa mått förser ledningen och investerare med betydelsefull 
information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa icke-IFRS mått är tänkta att kom-
plettera, inte ersätta finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. 

Enea Delårsrapport juli - september 2017

Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista, www.enea.com, Org.nr  556209-714616



Enea OSE
En utmaning för operativsystem i allmänhet och inbyggda tillämp-
ningar i synnerhet är att få ut maximal systemprestanda ur dess 
hårdvara. Systemets hårdvarukostnad står i direkt proportion till 
graden av hårdvaruutnyttjande i systemet. Högt hårdvaruutnytt-
jande ger lägre hårdvarukostnad.

De centrala delarna av ett operativsystem hanterar fundamen-
tala och kritiska uppgifter, som till exempel resursallokering och 
schemaläggning av den programkod som ska köras. I system 
med hårdvara som innehåller flera processor-kärnor (s.k. ”multi-
core”-system) finns ofta en risk för resurskonflikter: Varje pro-
cessor-kärna kör ett eller flera program, och om flera program 
samtidigt försöker att använda samma resurs eller samma del av 
minnet, tvingas ofta en eller flera av programmen att vänta – med 
försämrad systemprestanda och försämrade egenskaper som 
resultat. Ju fler processor-kärnor systemet har, desto större är 
risken för resurskonflikter, och systemets ”skalbarhet” blir därför en 
huvudfråga när antalet processor-kärnor ökar.

OSE har använts i driftskritiska system under flera decennier. Från 
början bestod dessa system av en enda processor-kärna, men idag 
driver den tekniska utvecklingen fram processorer med ett allt 
större antal kärnor, och skalbarhet är därför en huvudutmaning 
för de flesta operativsystem idag. 

Tekniksidan

Medan många andra operativsystem kämpar för att succesivt 
anpassa sig till dessa utmaningar, förutsåg Enea denna utveck-
ling redan för 10 år sedan, och valde då att designa om OSE från 
grunden med fokus på just ”multicore”-skalbarhet. Enea skapade 
en ny generation av OSE med det uttalade målet att designa bort 
alla potentiella resurskonflikter inne i själva operativsystemet, 
och resultatet presenterades 2009 under namnet ”OSE Multicore 
Edition”. OSE Multicore Edition vann flera priser och utmärkelser 
för sin innovativa design, och Enea har sedan dess fortsatt att 
prioritera skalbarhet. Det är därför som OSE idag kan uppvisa 
unika egenskaper vad gäller skalbarhet över ett ökande antal 
processor-kärnor.

För mer information:
https://www.enea.com/products/operating-systems/enea-ose/
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Finansiell information
Bokslutskommuniké  8 februari, 2018 
Kvartalsrapport jan-mar   25 april, 2018
Årsstämma    8 maj, 2018
Kvartalsrapport apr-jun   19 juli, 2018
Kvartalsrapport jul-sep   23 oktober, 2018
Bokslutskommuniké   7  februari, 2019

För frågor, kontakta

Anders Lidbeck, VD och koncernchef
Anders Stensson, CFO
Julia Steffensen, Executive Assistant 

Telefon: 08-507 140 00

Enea AB (556209-7146)
Jan Stenbecks torg 17
Box 1033
164 21 Kista

All finansiell information publiceras på Eneas hemsida 
www.enea.se

Finansiella rapporter kan även beställas från
Enea AB, Box 1033, 164 21 Kista
eller via e-post: ir@enea.com 

Aktien
Juli - september 2017

Kursutveckling: 5,48%

Antal omsatta aktier: 1 356 437

Högsta slutkurs:  77,50 SEK

Lägsta slutkurs: 71,00 SEK

Överföring till aktieägarna 2017:* 2,00 SEK

Börsvärde (30 sep): 1375 MSEK

Totalt antal aktier (30 sep): 17 864 231 

* genom ett automatiskt inlösenprogram. 
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Aktiekurs, SEK Antal aktier

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som 
baseras på Eneas lednings nuvarande förväntningar. Även om 
ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 
framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas 
på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört 
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen 
beroende på bl.a. förändrade förutsättningar avseende ekono-
mi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra 
politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.  
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