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FÖRBÄTTRAT RESULTAT UNDER 2017

OKTOBER - DECEMBER 2017
 ★ Totala rörelseintäkter uppgick till 76,7 (84,1) MSEK
 ★ Bruttomarginalen uppgick till 68,4 (63,3) procent
 ★ EBITDA uppgick till 6,2 (8,4) MSEK
 ★ EBITDA-marginalen uppgick till 8,1 (9,9) procent
 ★ Periodens resultat uppgick till 4,0 (5,5) MSEK
 ★ Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 

0,67 (1,13) SEK

Nyckeltal Q4 2017 Q4 2016 2017 2016

Totala rörelseintäkter 76 662 84 099 273 081 286 491

Bruttomarginal 68,4% 63,3% 65,7% 62,9%

EBITDA 6 213 8 361 6 425 6 358

EBITDA-marginal 8,1% 9,9% 2,4% 2,2%

Rörelseresultat 3 845 6 961 -319 -700

Resultat före skatt 3 811 6 869 -695 -2 335

Periodens resultat 3 996 5 496 -2 076 -5 433

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,67 1,13 -0,33 -1,10

JANUARI - DECEMBER 2017
 ★ Totala rörelseintäkter uppgick till 273,1 (286,5) MSEK
 ★ Bruttomarginalen uppgick till 65,7 (62,9) procent
 ★ EBITDA uppgick till 6,4 (6,4) MSEK
 ★ EBITDA-marginalen uppgick till 2,4 (2,2) procent
 ★ Årets rörelseresultat uppgick till -0,3 ( -0,7) MSEK
 ★ Årets resultat uppgick till -2,1 (-5,4) MSEK
 ★ Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 

-0,33 (-1,10) SEK
 ★ Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna sker 

för räkenskapsåret 2017 (0,00 SEK per aktie).
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VD HAR ORDET

Under årets sista kvartal fortsatte den snabba omstruktureringen 
i handeln med minskad efterfrågan i de traditionella försäljnings-
kanalerna och en ökad omsättning Online. Samma sak skedde 
hos oss där försäljningen till våra traditionella återförsäljare mins-
kade, bl.a. sattes en av våra största återförsäljare inom Home i 
rekonstruktion under andra halvåret med stora försäljnings- och 
resultatminskningar som följd. Vi såg en stark tillväxt för vår 
egen webbshop och i försäljningen till våra E-tailers. Våra egna 
butiker i Norden ökade försäljningen med 2% under Q4, och 
försäljningen i den egna webbshopen steg med 31%. Lanseringen 
av vår nya webbshop i september med ny design, enklare navige-
ring, lokala språk och snabbare check-out har mottagits positivt 
av kunderna. Vi fortsätter investera i och utveckla den under 
kommande kvartal med fler lokala språk och fler funktioner som 
ska underlätta för kunden.

Sammanfattningsvis ökar vi vår totala Onlinehandel och har 
en stabil omsättning i våra egna Lexingtonbutiker, men tappar 
försäljning till de fysiska återförsäljarna. Än så länge har vi inte 
klarat att kompensera för det försäljningstappet fullt ut genom 
ökningar i våra egna butiker och Online. Den svagare försälj-
ningsutvecklingen under hösten gjorde att årsförsäljningen mins-
kade med drygt 4% jämfört med 2016.

Under hösten har vi fortsatt utveckla vår multikanalstrategi och 
integrerat våra fysiska butiker med vår Onlinehandel. Integratio-
nen fortsätter under våren 2018 och kommer att påverka både 
vår egen webbshop och våra fysiska butiker positivt. Under vå-
ren kommer våra kunder att kunna handla Online från alla våra 
fysiska butiker. Vi har också tecknat avtal med flera nya stora E-
tailers, både i Sverige och internationellt, vilket vi kommer att se 
resultat av från Q2 och framåt. Vi jobbar intensivt med att knyta 
till oss fler E-tailers och Marketplaces. Under hösten påbörjade vi 
också arbetet med att bygga upp samarbeten med flera E-tailers 
och Marketplaces i USA. Vi har i samarbete med en lokal partner 
satt upp en försäljnings- och logistikpunkt utanför New York, för 
våra Online-aktiviteter där. 

I den här strukturförändringen ökar vi också våra marknads-
föringsinsatser digitalt och har anställt mer personal inom den 
sektorn för att kunna utnyttja de nya försäljningsmöjligheterna 
på bästa sätt.

Vi kommer under 2018 att stänga ett par mindre lönsamma bu-
tiker i Norden, samtidigt som vi öppnar nya butiker i attraktiva 
köpcentrum där vi ser en potential. Fysiska butiker på attrak-
tiva lägen kommer även fortsättningsvis att vara viktiga för oss, 

dels för att driva försäljning och dels för att vara en inspirerande 
mötespunkt för kunderna och kunna visa helheten i vårt kon-
cept. Först i tur står två nya butiker i Osloområdet, Sandvika 
Storcenter och Storo Storcenter, som båda öppnar i början av 
mars. Norge är vår näst största marknad, och vi ser fortsatt goda 
tillväxtmöjligheter där, både i fysisk handel och Online. 

Bruttomarginalen fortsatte utvecklas positivt under kvartalet 
såväl som under helåret. Det är ett resultat av ökad försäljning 
genom egna kanaler, lägre andel kampanjvaror och lägre inköps-
priser, främst inom produktområdet Clothing. 

Vi har jobbat vidare med våra effektivitetsprogram under året 
och kunnat minska våra övriga kostnader under 2017 jämfört 
med 2016. Förlusterna i våra amerikanska och engelska dotter-
bolag har fortsatt minska och den utvecklingen fortsätter även 
under 2018.

En starkare bruttomarginal och kontroll på de övriga kostna-
derna skapar bra förutsättningar för att kunna fokusera organi-
sationen på att få igång tillväxten igen under 2018. Det kommer 
att ta tid att genomföra strukturförändringen, och det är svårt att 
veta när det är fullt genomfört, men vi är på god väg och vi har 
full fokus på att komma tillbaka till våra historiska tillväxtnivåer.
Corporate Social Responsibility (CSR) har alltid varit en viktig 
del i vår strategi, och är något vi haft med oss sedan vi startade 
bolaget. Vi arbetar kontinuerligt med dessa frågor, och ser det 
mer som en process än ett arbete som avslutas. Hög kvalité, bra 
materialval och hållbarhet i produktion och produkter har alltid 
varit nyckelord för oss. 

Kristina Lindhe, Verkställande direktör
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”Vi ökar vår Onlinehandel och har en stabil omsättning i våra egna Lexingtonbutiker, men tappar försäljning till de 
traditionella återförsäljarna”



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH 
EFTER KVARTALET

 ★ I slutet av februari öppnar en ny Lexington Concept Store i 
Storo Storcenter i Oslo, Norge.

 ★ I början av mars öppnar en ny Lexington Concept Store i 
Sandvika Storcenter i Oslo.

 ★ I slutet av februari stänger vi vår Lexington Concept Store 
på Södra Larmgatan i Göteborg.
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KONCERNENS UTVECKLING

JANUARI – DECEMBER 2017
Totala rörelseintäkter uppgick till 273,1 MSEK, en minskning 
med 4,7 % procent jämfört med motsvarande år 2016 då totala 
rörelseintäkter uppgick till 286,5 MSEK. Realiserade nettovinster 
avseende valutakursförändringar redovisas under övriga rörelse-
intäkter.

Försäljningen kommer främst från Sverige, Norge, Tyskland, 
Finland och Danmark samt vår egen online store. Försäljningen 
kommer både från våra egna butiker, traditionella återförsäljare 
samt en ökad andel av E-tailers, online återförsäljare.

INTÄKTER

OKTOBER - DECEMBER 2017
Under perioden minskade rörelseintäkter med 8,8 procent till 
76,7 (84,1) MSEK. I de totala rörelseintäkterna ingår utöver 
nettoomsättning även övriga rörelseintäkter som främst består 
av franchiseintäkter, licenser (avseende vissa produkter, t ex 
glasögon och dofter), royalty (avseende försäljning i Kina genom 
Master franchisetagare), frakter och vissa andra lagerhantering-
sposter, fakturaavgifter samt realiserade nettovinster avseende 
valutakursförändringar. 

RESULTAT

OKTOBER – DECEMBER 2017
Under perioden oktober - december 2017 uppgick bruttomar-
ginalen till 68,4 procent, jämfört med 63,3 % motsvarande pe-
riod för 2016. EBITDA uppgick till 6,2 MSEK, motsvarande 
en EBITDA-marginal om 8,1 procent, jämfört med EBITDA 
om 8,4 MSEK under det fjärde kvartalet 2016. Resultat efter 
finansiella poster uppgick till 3,8 MSEK, jämfört med 6,9 MSEK 
motsvarande period under föregående år.

JANUARI – DECEMBER 2017
Under 2017 uppgick bruttomarginalen till 65,7 procent, vilket 
var högre än 2016 (62,9). EBITDA uppgick till 6,4 (6,4) MSEK, 
motsvarande en EBITDA-marginal om 2,4 (2,2) procent. Årets 
resultat uppgick till -2,1 (-5,4) MSEK motsvarande en förbätt-
ring från föregående år samma period med 3,3 MSEK. I detta 
ingår en reservering av nedskrivning av kundfordringar på 1,3 
MSEK hänförligt till en pågående rekonstruktion av en kund, 
slutgiltigt belopp är således fortfarande osäkert.  Rensat för ned-
skrivningen på 1,3 MSEK landar årets resultat på -0,8 MSEK 
vilket är en förbättring från föregående år med 4,6 MSEK.
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KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR
OCH FINANSIELL STÄLLNING

JANUARI – DECEMBER 2017
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året 
till -4 966 KSEK (317). Ett ökat varulager och minskade ford-
ringar hade en negativ effekt på kassaflödet. Det ökade varulagret 
beror på att leveranser för vår- och sommarkollektionerna leve-
rerades tidigare under 2017 jämfört med 2016. Från investe-
ringsverksamheten uppgick kassaflödet till -3 428(-3 268) KSEK, 
varav 1 779 KSEK var hänförligt till investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, främst gällande byggnation av nya buti-
ker inklusive investeringar i en ny webbshop. Under sommaren 
genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 18,4 
MSEK vilket resulterade i en minskning i utnyttjandet av bo-
lagets checkräkningskredit.  Det totala kassaflödet för perioden 
januari – december 2017 uppgick till 6 917 KSEK, jämfört med 
-1 696 KSEK under 2016. Likvida medel vid periodens slut upp-
gick till 13 780 KSEK, exklusive outnyttjad checkräkningskredit 
om 25 000 KSEK.

OKTOBER - DECEMBER 2017
Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden up-
pgick till 9 181 KSEK (19 333). Ökning av varulagret och min-
skade kortfristiga skulder hade en negativ effekt på kassaflödet 
medan ökade leverantörsskulder påverkade kassaflödet positivt. 
Det ökade varulagret förklaras huvudsakligen med att vi haft ti-
digare inleveranser av vår-och sommarkollektionerna för 2018 
som hamnade på 2017 jämfört med inleveranser förra året som 
först levererades under januari och förklarar den stora ökningen 
av varulagret. Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet 
till -1 098 KSEK. Det totala kassaflödet för perioden uppgick 
till 5 033 KSEK, jämfört med -152 KSEK under samma period 
föregående år. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13 
780 KSEK. 
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VERKSAMHETEN

KONCERNSTRUKTUR
The Lexington Company AB (publ) är moderbolag i koncernen, 
som därutöver består av åtta dotterbolag, varav två vilande. De 
aktiva dotterbolagen i Norge, Danmark, Storbritannien, Tysk-
land, Finland och USA ansvarar för försäljning och marknadsfö-
ring av Lexingtons produkter på respektive marknad.

MODERBOLAGET
Moderbolaget, The Lexington Company AB (publ), är det största 
operativa bolaget inom koncernen. All försäljning i Sverige, både 
till återförsäljare och i egna butiker, sker genom moderbolaget 
liksom försäljning till övriga marknader där koncernen inte har 
dotterbolag etablerade. Moderbolaget bedriver även koncern-
intern försäljning, då samtliga dotterbolag gör inköp av varor 
via moderbolaget. Vid utgången av december 2017 hade mod-
erbolaget 84 anställda, beräknat som heltidsanställda. Totala 
rörelseintäkter uppgick till 66,6 (69,9) MSEK under det fjärde 
kvartalet 2017. EBITDA uppgick till 8,4 (9,5) MSEK. En ned-
skrivning på 13 MSEK har gjorts av aktier i dotterbolag, dessa 
redovisas inom finansiella poster i moderbolagets resultaträkning. 

I moderbolaget fanns vid rapportperiodens utgång 8 175 KSEK i 
likvida medel, och 25 000 KSEK i outnyttjad checkräkningskredit. 

MEDARBETARE
Lexington hade vid utgången av december 2017 totalt 127 (127) 
medarbetare (beräknat som ett genomsnitt för perioden), varav 
111 (110) kvinnor och 16 (17) män. Huvuddelen av dessa är 
verksamma i Norden.
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FINANSIELL KALENDER OCH 
REDOVISNINGSPRINCIPER 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen (1994:554) och BFNAR 2012:1 (K3). Koncernen 
består av moderbolaget, The Lexington Company AB (publ), 
samt åtta dotterbolag, varav sju utländska. Denna bokslutskom-
muniké är upprättad enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Re-
dovisningsprinciper och värderingsprinciper överensstämmer 
med de som tillämpas i den senaste årsredovisningen och där 
redovisas på sidorna 42-44, och principerna är oförändrade jäm-
fört med tidigare år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Lexington är utsatt för ett antal verksamhets- och marknadsrelat-
erade risker som inkluderar konjunkturutveckling, konkurrens, 
kundpreferenser och modetrender, säsongs- och vädervariationer, 
beroende av distributörer, leverantörer och nyckelpersoner, risker 
relaterade till hyresavtal, störningar i logistik- och IT-system, 
förändringar avseende importkvoter och tullavgifter, risker relat-
erade till varumärket, finansieringsförmåga och framtida kapital-
behov, risker relaterade till internationell verksamhet och intern-
prissättning, valutakursförändringar, kreditrisk samt ränterisk.

FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké 2017 20 februari 2018
Årsstämma 2018 18 maj 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 18 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018 24 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018 16 november 2018

ÅRSSTÄMMA 2018
Datum för årsstämman är 18 maj 2018 och kommer att hållas i 
Stockholm. Årsredovisningen kommer att publiceras och finnas 
tillgänglig på huvudkontoret den 4 maj 2018.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning 
lämnas för räkenskapsåret 2017.
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KONCERNEN

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KSEK Q4 2017 Q4 2016 2017 2016

Nettoomsättning 74 851 81 557 268 178 279 630

Övriga rörelseintäkter 1 812 2 542 4 903 6 862

Summa rörelsens intäkter 76 662 84 099 273 081 286 491

Varukostnader -24 259 -30 840 -93 628 -106 325

Övriga externa kostnader -27 250 -27 092 -99 701 -101 333

Personalkostnader -18 941 -17 805 -73 327 -72 475

Summa rörelsens kostnader -70 450 -75 737 -266 656 -280 133

EBITDA 6 213 8 361 6 425 6 358

Avskrivningar -2 368 -1 400 -6 745 -7 058

Rörelseresultat 3 845 6 961 -319 -700

Finansiella intäkter 18 272 23 12

Finansiella kostnader -52 -364 -400 -1 647

Resultat från finansiella poster -34 -92 -376 -1 636

Resultat efter finansiella poster 3 811 6 869 -695 -2 335

Skatt på periodens resultat 185 -1 373 -1 381 -3 098

Periodens resultat 3 996 5 496 -2 077 -5 433

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 4  021 5 333 -1 781 -5 024

Minoritetsintresse -25 167 -296 -409
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

KSEK 2017-12-31 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 13 707 14 887

Materiella anläggningstillgångar 7 614 9 975

Finansiella anläggningstillgångar 706 531

Summa anläggningstillgångar 22 027 25 393

Varulager 65 361 57 331

Kundfordringar 27 052 25 531

Övriga kortfristiga fordringar 5 494 3 182

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 494 8 624

Kassa och bank 13 780 6 992

Summa omsättningstillgångar 121 182 101 660

SUMMA TILLGÅNGAR 143 209 127 053

Eget kapital 87 782 71 554

Summa eget kapital 87 782 71 554

Avsättningar för uppskjuten skatt 2 281 2 669

Checkräkningskredit 0 3 050

Leverantörsskulder 32 851 29 071

Övriga kortfristiga skulder 12 494 12 414

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 801 8 294

Summa kortfristiga skulder 51 505 52 829

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 143 209 127 053
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 Aktiekapital  Reservfond  Bundet EK  Fritt EK  Summa 

Ingående balans 2016-01-01  538     40     10 219     64 750     75 547    

Minoritetens andel -1 175    -1 175    

Årets omräkningsdifferens  1 974     1 974    

Förvärv av andelar  233     233    

Periodens resultat -5 024    -5 024    

Utgående balans 2016-12-31  538     40     10 219     60 757     71 554    

Ingående balans 2016-10-01  538     40     10 219     55 589     66 386    

Minoritetens andel -615    -615    

Årets omräkningsdifferens  218     218    

Förvärv av andelar  233     233    

Periodens resultat  5 333     5 333    

Utgående balans 2016-12-31  538     40     10 219     60 758     71 555    

Ingående balans 2017-01-01  538     40     10 219     60 757     71 554    

Justering ingående balans  720     720    

Nyemission  120     19 440     19 560    

Kostnader nyemission -1 199    -1 199    

Skatteeffekt kostnader nyemission  264     264    

Minoritetens andel -93    -93    

Årets omräkningsdifferens -1 534    -1 534

Förvärv  291     291    

Årets resultat -1 781    -1 781

Utgående balans 2017-12-31  658     40     10 219     76 865 87 782

Ingående balans 2017-10-01  658     40     10 219     72 707     83 624    

Justering ingående balans  720     720    

Minoritetens andel -94    -94    

Årets omräkningsdifferens -489 -489

Periodens resultat  4 021    4 021 

Utgående balans 2017-12-31  658     40     10 219     76 865 87 782

EGET KAPITAL, KONCERNEN
Per den 31 december 2017 uppgick koncernens egna kapital till 
87,8 (71,6) MSEK. Totalt antal aktier uppgick vid utgången av 
kvartalet till 5 976 666. 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

KSEK Q4 2017 Q4 2016 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital 6 441 13 610 2 771 7 322

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -6 836 -3 384 -7 931 838

Ökning/minskning av fordringar -568 -377 -7 312 -8 477

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -1 631 1 221 3 504 -404

Ökning/minskning av leverantörsskulder 11 775 8 264 4 002 1 038

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 181 19 333 -4 966 317

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -888 -694 -1 650 -1 081

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -211 -373 -1 779 -2 187

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 098 -1 067 -3 428 -3 268

Förändring checkräkningskredit -3 050 -18 418 -3 050 1 255

Nyemission 0 0 18 361 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 050 -18 418 15 311 1 255

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 033 -152 6 917 -1 696

Likvida medel vid periodens början 8 682 7 168 6 992 8 247

Kursdifferens i likvida medel 65 -24 -130 441

Likvida medel vid periodens slut 13 780 6 992 13 780 6 992
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Nyckeltalsdefinitioner
Intäktstillväxt – förändring i totala rörelseintäkter i förhållande till motsvarande period föregående år
Bruttomarginal – bruttoresultat i procent av totala rörelseintäkter
EBITDA-marginal – rörelseresultat före avskrivningar i procent av totala rörelseintäkter
Vinstmarginal – resultat efter skatt i procent av totala rörelseintäkter
Avkastning på eget kapital – resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital – resultat före skatt plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, där sysselsatt kapital 
beräknas som balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder
Soliditet – eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad – räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntebärande nettoskuld – räntebärande skulder minus likvida medel
Resultat per aktie – resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier
Eget kapital per aktie – eget kapital dividerat med antal utestående aktier

KONCERNENS NYCKELTAL

KSEK Q4 2017 Q4 2016 2017 2016

Totala rörelseintäkter 76 662 84 099 273 081 286 491

Bruttoresultat 52 403 53 259 179 454 180 167

EBITDA 6 213 8 361 6 425 6 358

Periodens resultat 3 996 5 496 -2 076 -5 433

Balansomslutning 143 209 125 756 143 209 127 053

Eget kapital 87 782 66 386 87 782 71 554

Intäktstillväxt -8,8% 9,9% -4,7% 2,9%

Bruttomarginal 68,4% 63,3% 65,7% 62,9%

EBITDA-marginal 8,1% 9,9% 2,4% 2,2%

Vinstmarginal 5,2% 6,5% -0,8% -1,9%

Avkastning på eget kapital 0,1% 0,1% 0,0% -0,1%

Avkastning på sysselsatt kapital 4,4% 9,7% -0,3% -0,9%

Soliditet 62,4% 56,3% 62,4% 56,3%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,00 0,04 0,00 0,04

Räntebärande nettoskuld 1,KSEK -13 780 -3 942 -13 780 -3 942

Likvida medel, KSEK 13 780 6 992 13 780 6 992

Resultat per aktie, SEK före och efter utspäd-
ning

0,67 1,13 -0,33 -1,10

Eget kapital per aktie, SEK, efter ustpädning 14,96 14,63 14,96 14,63

Genomsnittligt antal utestående aktier, före 
och efter utspädning

5 976 666 4 890 000 5 375 278 4 890 000

Utdelning per aktie, SEK n/a n/a n/a n/a

Genomsnittligt antal medarbetare 127 127 127 127

1, Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, dvs att likvida medel överstiger räntebärande skulder.
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MODERBOLAGET

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

KSEK Q4 2017 Q4 2016 2017 2016

Nettoomsättning 59 718 62 742 214 731 219 283

Övriga rörelseintäkter 6 881 7 184 9 719 10 522

Summa rörelsens intäkter 66 599 69 927 224 450 229 806

Varukostnader -24 006 -27 549 -92 536 -98 467

Övriga externa kostnader -20 792 -20 477 -74 570 -74 474

Personalkostnader -13 443 -12 373 -52 500 -52 197

Summa rörelsens kostnader -58 241 -60 399 -219 606 -225 138

EBITDA 8 357 9 528 4 844 4 668

Avskrivningar -768 -344 -2 962 -2 632

Rörelseresultat 7 589 9 184 1 882 2 036

Finansiella intäkter 42 40 164 332

Finansiella kostnader -13 041 -15 976 -13 369 -16 447

Resultat från finansiella poster -12 998 -15 936 -13 205 -16 115

Resultat efter finansiella poster -5 410 -6 751 -11 323 -14 078

Förändring av bokslutsdispositioner 1 649 -542 1 649 -542

Skatt på periodens resultat -693 -496 -693 -501

Periodens resultat -4 453 -7 789 -10 367 -15 121
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

KSEK 2017-12-31 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 3 808 3 322

Materiella anläggningstillgångar 3 730 4 848

Finansiella anläggningstillgångar 12 971 25 320

Summa anläggningstillgångar 20 509 33 490

Varulager 49 305 41 242

Kundfordringar 20 467 17 906

Fordringar hos koncernföretag 10 577 9 974

Övriga kortfristiga fordringar 4 931 2 899

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 786 8 449

Kassa och bank 8 175 1 387

Summa omsättningstillgångar 102 241 81 856

TILLGÅNGAR 122 750 115 346

Eget kapital 64 028 55 699

Summa eget kapital 64 028 55 699

Obeskattade reserver 11 993 13 643

Summa obeskattade reserver 11 993 13 643

Checkräkningskredit 3 050

Leverantörsskulder 31 499 27 006

Skulder till koncernföretag 5 206 5 627

Övriga kortfristiga skulder 4 420 4 219

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 605 6 103

Summa kortfristiga skulder 46 729 46 005

EGET KAPITAL OCH SKULDER 122 750 115 346
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EGET KAPITAL, MODERBOLAGET

Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa

Ingående balans 2016-01-01  538     40     70 242     70 820    

Årets resultat -15 121    -15 121    

Utgående balans 2016-12-31  538     40     55 121     55 699    

Ingående balans 2016-10-01  538     40     62 908     63 486    

Periodens resultat -7 789    -7 789    

Utgående balans 2016-12-31  538     40     55 119     55 699    

Ingående balans 2017-01-01  538     40     55 192     55 770    

Företrädesemission  120     19 441     19 560    

Totala kostnader emission -1 199    -1 199    

Skatteeffekt kostn emission  264     264    

Årets resultat -10 367    -10 367    

Utgående balans 2017-12-31  658     40     63 331     64 028    

Ingående balans 2017-10-01  658     40     67 784     68 480    

Periodens resultat -4 453    -4 453    

Utgående balans 2017-12-31  658     40     63 331     64 028    
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Styrelsen och VD försäkrar att föreliggande bokslutskommuniké ger en sann och rättvisande bild av koncernens verksamhet, försälj-
ning, resultat och ställning. De lämnade uppgifterna överensstämmer med fakta och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats 
som kan påverka framställningen av koncernen och moderbolaget i räkenskaperna.

STOCKHOLM, DEN 20 FEBRUARI 2018

Kristina Lindhe
Styrelseledamot / VD

Staffan Persson
Styrelseledamot

Nils Vinberg
Styrelseledamot

För ytterligare information, v.g kontakta 

Yvette Nilsson
Ekonomichef

+46 (0)8 54 55 58 00

Tommy Lindhe
Styrelseordförande

Bokslutskommunikén har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

SIGNATURER
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Revisors rapport över översiktlig granskning 
av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 
kap. årsredovisningslagen (1995:1554) 
 
Till styrelsen och verkställande direktören för The Lexington Company AB (publ)  
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för The Lexington Company AB 
(publ) per 31 december 2017 och den 12 månaders period som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. 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 International 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 
andra 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 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 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 den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 
koncernens och moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. 
 
 
Stockholm den 20 februari 2018 
 
Grant Thornton Sweden AB  
 
 
 
 
Erik Uhlén  
Auktoriserad revisor 
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