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•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 22 882 (18 716), en ökning om 22 procent
Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 14 711 (11 474), en ökning om 28 procent
Periodens resultat uppgick till KSEK -28 712 (-11 609)
Resultat per aktie var SEK -0,26 (-0,17)
Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,26 (2,22)

Halvår 2018
•

Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 48 072 (29 029), en ökning om 66 procent

•
•
•
•

Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 27 784 (17 505), en ökning om 59 procent
Periodens resultat uppgick till KSEK -53 548 (-18 755)
Resultat per aktie var SEK -0,48 (-0,27)
Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,26 (2,22)

Väsentliga händelser under perioden:
•

Partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd.

•

CST Global överträffar villkorat 80 procentigt tillväxtmål under kvartal 4 2017, Sivers IMA Holding
erlägger tilläggsköpeskilling genom nyemission av 13 962 499 aktier.

•

CCS lanserar 60GHz Metnet nod på MWC.

•

Stärkt produktportföljen med 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser.

•

Swedbank Robur & Nordic Cross Small Cap Edge nya aktieägare i Sivers IMA Holding vid riktad
nyemission av 4,4 miljoner aktier.

•

CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission på väg mot kommersiell produkt.

•

Order på radarmoduler på 6,5 MSEK

•

Erhåller pris som ”Best Industrial paper” för konferensbidraget “A 57-71 GHz Beamforming SiGe
Transceiver for 802.11ad-Based Fixed Wireless Access”till vid IEEE RFIC Symposium 2018RFIC
symposium.

Väsentliga händelser efter perioden utgång:
•

Erhåller order på VCO:er motsvarande 5,5 MSEK.

•

Ny automatiska visuella inspektionsmaskin behandlar 500 000 laserchips per månad.

•

Inleder samarbete inom 5G med ledande nordamerikanskt produktbolag.

•

Inleder 5G samarbete med global leverantör av utrustning för licensierade punkt-till-multipunkt
nätverk.
___________________________________________________________________________________________
En webbaserad presentation av Halvårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, torsdagen den 30 augusti 2018.
Anmälan till webinaret görs via länken:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5766324253584365313
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VD kommentar
Andra kvartalet 2018 var ännu ett kvartal i rätt riktning för Sivers IMA som tillväxtbolag. Vi fortsatte
att lägga grunden för framtiden genom att bygga kapacitet inom vårt fibersegment och fokusera
produktportföljen inom det trådlösa segmentet mot 5G och Fixed Wireless Access (FWA). Under det
senaste året har vi ökat kapaciteten i vår fabrik i Skottland kraftigt för att säkerställa kapacitet att
leverera produkter till ett värde av åtminstone MSEK 250 - 300 per år beroende på produktmix. Med
dessa investeringar i personal och produktionskapacitet har vi nu lagt grunden för att leverera i volym
till mycket stora kunder. Vi har tagit fram prototyper för applikationer inom stora datacenters till ett
antal större kunder, för att bistå dem i att adressera den kraftigt växande datacentermarknaden. De
framsteg vi gjort inger stora förhoppningar om en stark tillväxt för leveransvolymer inom detta område
med start redan under senare delen av året.
En annan höjdpunkt under kvartalet har varit att vi erhållit pris som bästa industriella bidrag av IEEE
(Amerikanska elektronikingenjörers intresseorganisation), tack vare vår världsunika WiGig RFIC. Vi fick
priset av IEEE under deras RFIC symposium i Philadelphia i juni, i konkurrens med globala bolag som
Intel, Qualcomm, Samsung, Huawei, Infineon med flera. Om vi inte var kända tidigare i dessa kretsar
så är vi det med säkerhet nu. Vi står oss också fortsatt väl i forskningsvärlden, Vinnova har ännu en
gång tilldelat forskningspengar, denna gång för utveckling av mm-vågs lösningar till 5G näten, och CST
Global är fortsatt engagerat i ett stort antal viktiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och
andra institutioner på såväl nationell som EU-nivå.
En viktig del vi arbetat med inom det trådlösa segmentet, för att skapa ett långsiktigt tillväxtbolag, är
att fasa ut gamla produkter för att skapa utrymme och fokus på våra nya produkter inom 5G och WiGig.
Ni som följt oss en längre tid, vet att under många år har radar och VCOer varit de produkter som
dominerat vår försäljning. Dessa produkter går nu mot slutet av sin livscykel och vi har beslutat att fasa
ut dem ur vårt erbjudande. Detta har lett till att det löpande orderflödet för dessa produkter under
första halvan av året har förskjutits och istället ersatts av ett antal avslutande order med leveranser
under andra halvan av 2018 och fram till början av 2019. Förändringen i detta orderflöde har medfört
en lägre omsättning än normalt för dessa produkter under första halvan av 2018. Vi har dessutom
påverkats negativt av det pågående handelskriget mellan Kina och USA för FTTH-relaterade
laserprodukter till den kinesiska marknaden. Trots detta når vi en nettoomsättningstillväxt jämfört med
samma kvartal 2017 på ca +28% till MSEK 14,7 (11,5). Denna kortsiktiga påverkan samt våra
investeringar i tillväxt slår kortsiktigt negativt på EBITDA som slutar på MSEK -33,0 (-10,6) för första
halvåret. Vi förväntar oss att den kinesiska marknaden kommer att närma sig en normalisering för våra
befintliga kunder inom FTTH under senare delen av 2018.
Inom WiGig har vi många kunder som befinner sig i olika faser, vissa arbetar med test och utvärdering
medan andra redan har färdiga prototyper baserade på vårt chip. Inom 5G har vi nu två avtal, som
signerades efter periodens slut, med en amerikansk och en europeisk kund. Sammantaget ger detta
goda förutsättningar för tillväxt inom trådlösa produkter under 2019 och framåt. Vi ser också ett
fortsatt stort intresse för vårt världsledande chip på marknaden och vår bedömning är att vi har goda
möjligheter att kunna säkra fler design wins och partners framöver.
Vi har fortsatt fullt fokus på att leverera produkter till våra nya och gamla kunder inom fiberområdet
och att fullfölja utvecklingsarbetet av våra nya produkter inom WiGig/5G, för att tillsammans med våra
aktieägare kunna skörda frukterna av vårt arbete.
Anders Storm, vd för Sivers IMA
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Verksamheten
Sivers IMA är en ledande och internationellt erkänd leverantör inom mikrovåg, millimetervåg och optiska
halvledare. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande
chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, egenutvecklad halvledarteknik inom
mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Dessa chip, komponenter, moduler och delsystem gör det
möjligt att skicka information både trådlöst och via fiber för att erbjuda ökad kapacitet i data- och
telekommunikationsnäten. Millimetervågsteknik och optiska halvledare är avgörande för alla nuvarande
och framtida höghastighetskommunikationsnät. Sivers IMA utvecklar också radarsensorer som används i
olika industriella tillämpningar exempelvis mätning av avstånd, hastighet och position.
I maj 2107 förvärvades CST Global Ltd, ett företag som grundades år 2000 i Glasgow som en avknoppning
från universiteten i staden. Företaget designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra
halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation och CST
Global har exempelvis produkter som är viktiga för passiva optiska nät (PON), vilka används för “Fiber-tothe-home” och “Fiber-to-the-office”. Bolaget besitter idag en kompetens som omfattar samtliga
materialkombinationer och tillverkningsprocesser som används för kommersiell framställning av
halvledarchips för optoelektroniska ändamål. Denna samlade kunskap är unik i elektronikbranschen, även
vid jämförelse med globala företag.
Bolagen skapar tillsammans en global halvledarkoncern med produkter i världsklass avsedda för dagens och
framtidens kommunikations- och sensorssamhälle. Marknaden för bredband växer kraftigt och de tekniker
som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. Med förvärvet av CST Global Ltd
kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår.
Sivers IMA i korthet
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB,
CST Global Ltd och Trebax AB. Verksamheten bedrivs i huvudsak i de två bolagen Sivers IMA AB och CST
Global Ltd. Sivers IMA har huvudkontor i Kista med filial i Göteborg. CST Globals huvudkontor och fabrik
ligger i Glasgow, Skottland.
Denna rapport avser koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den
30 juni 2018. I jämförelsetalen är CST Globals verksamhet är inkluderad från 18 maj 2017.
Väsentliga händelser under perioden
Sivers IMA ingår avtal med Fujikura Ltd, Japan, ett större noterat bolag på Tokyobörsen. Syftet med
partneravtalet är att utveckla och sälja 5G mmWaves produkter.
CST Global överträffar det 80 procentiga tillväxtmålet för tilläggsköpeskilling, därmed utfaller
tilläggsköpeskilling och betalning erläggs i form av en kvittningsemission om totalt 13 962 499 aktier.
Emissionen innebär ingen likviditetspåverkan.
Sivers IMA:s kund CCS lanserar 60GHz Metnet nod på MWC. Under Mobile World Congress (MWC) 2017
signerade Sivers IMA och Cambridge Communications Systems (CCS) ett avtal om utveckling av en 60GHz
radiomodul för CCS nya självorganiserande (s.k. Self Organizing Networks) millimetervågsbaserade MetnetS i d a 3 | 12

nod för Fixed Wireless Access- och transportnät. Under 2018 års kongress i Barcelona visade CCS upp sin
nya produkt.
CST Global stärker produktportföljen med 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser.
Den 22 februari tecknar Swedbank Robur samt Nordic Cross sammanlagt 4,4 miljoner aktier i Sivers IMA
Holding AB för totalt 26,4 miljoner kronor i samband med en riktad nyemission. Aktieposten motsvarar
cirka 4 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.
CST Globals CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission på väg mot kommersiell produkt. CST Global har
framgångsrikt bekräftat prestanda hos sin DFB-lasrar vid transmissionshastigheter på 25 Gbps. För den
”invigde” är de av typen icke-kylda, ridge waveguide, CWDM. Detta visar att CWDM, DFP DFB lasern är i
en fas på väg mot kommersiell produkt, för så kallade hyper-scale, molnbaserade datacenter.
Sivers IMA beslutade i slutet av april att avsluta den egna produktionen av radar-och VCO-produkter i
Kista. Beslutet motiveras av den strategiska övergången till att använda externa partners för
volymproduktion, samt det tidigare beslutet att fasa ut äldre radarprodukter, vilket nu också beslutats
gäller även VCO-produkter för att fokusera bolagets resurser till produkter inom WiGig och 5G. Enligt
överenskommelse med arbetstagarrepresentanter kommer produktionen att läggas ned efter att
slutleveranser av berörda produkter fullföljts, vilket beräknas ske under första halvåret 2019.
Arbetstagarrepresentanter och Sivers IMA är dock fortfarande i förhandlingar om de framtida
organisatoriska behoven 2019, efter att internproduktionen har slutförts.
Den 22 maj, vid Sivers IMA Holding AB (publ) årsstämma, beslutas att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller
konvertering till sammanlagt högst 11 144 582 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 10 procent av
aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget efter genomförande av en
fulltecknad företrädesemission.
Den 11 juni, Sivers IMA meddelar att de har erhållit pris som ”Best Industrial paper” för konferensbidraget
“A 57-71 GHz Beamforming SiGe Transceiver for 802.11ad-Based Fixed Wireless Access”till IEEE RFIC
Symposium 2018, som just nu går av stapeln i Philadelphia, USA. IEEE RFIC Symposium är världens ledande
konferens med fokus på RFIC teknologi och Sivers IMA vann utmärkelsen i konkurrens med ledande
halvledarföretag som exv Intel, Qualcom, Samsung, Infineon m.fl.
Händelser efter periodens utgång
Den 3 augusti, meddelade Sivers IMA att bolaget erhållit en avslutningsorder på 5,5 MSEK avseende
leverans av VCO:er till sin distributör i USA East Coast Microwave (ECM). Ordern gäller de äldre VCO:er som
Sivers IMA kommer att sluta tillverka från och med 2019.
Sivers IMA meddelade 9 augusti att bolaget inleder ett nära samarbete med ett ledande nordamerikanskt
produktbolag inom området trådlösa bredbandslösningar. Samarbetet fokuserar på utveckling av och tidig
tillgång till komponenter inom 5G millimetervågsteknik, där Sivers IMA:s RF komponent med exceptionellt
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hög integrationsgrad kommer att bli en nyckelkomponent i det nordamerikanska produktbolagets planer
att erbjuda världsledande millimetervågsprodukter på den kraftigt växande 5G millimetervågsmarknaden.
Den 20 augusti meddelar , Sivers IMA att bolaget inleder ett nära samarbete runt 5G millimetervåg med ett
ledande europeiskt produktbolag inom licensierade punkt-till-multipunkt (PMP) lösningar. Denna partner
har ett stort antal kunder för sina punkt-till-multipunkt lösningar över hela världen. Samarbetet avser
utveckling av och tidig tillgång till komponenter inom 5G millimetervåg, där Sivers IMA:s RF komponent
med mycket hög integrationsgrad kommer att bli en nyckelkomponent i denna partners planer att utöka
sin existerande produktportfölj.
Försäljning och resultat
Under perioden april – juni uppgick rörelsens intäkter till KSEK 22 882 (18 716), en ökning med 22 procent.
Nettoomsättningen ökade för samma period med 28 procent till KSEK 14 711 (11 474). Periodens resultat
uppgick till KSEK -28 712 (-11 609) vilket är en försämring om KSEK 17 103.
Under perioden januari – juni uppgick rörelsens intäkter till KSEK 48 072 (29 029), en ökning med 66
procent. Nettoomsättningen ökade för samma period med 59 procent till KSEK 27 784 (17 505).
Periodens resultat uppgick till KSEK-53 548 (-18 755), vilket är en försämring om KSEK 34 793. Denna
försämring är kopplad till ökade kostnader för personal (antalet anställda har ökat med 18 personer sedan
juni 2017) och för ökad produktionskapacitet inom fiberområdet, samt ökade goodwill avskrivningar efter
förvärvet av dotterbolaget CST Global.
Likviditet och finansiering
Den 30 juni 2018 uppgick koncernens likvida medel till KSEK 49 294 (998). Koncernen hade per den 30 juni
en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 30 juni var utnyttjad med KSEK 361 (2 149).
Investeringar
Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 29 577 (12 401) och avser materiella
anläggningstillgångar KSEK 12 333 (0), immateriella anläggningstillgångar såsom balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten med KSEK 17 243 (6 042), samt förvärv av dotterbolag KSEK 0 (6 359).
Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med KSEK 21 806 (7 986) i avskrivningar varav KSEK 2 606 (261) avser
avskrivningar på inventarier och verktyg, KSEK 3 328 (3 670) avser avskrivningar på balanserade utgifter för
avslutade utvecklingsprojekt samt KSEK 15 606 (4 054) avser avskrivning av goodwill.
Eget kapital
Per 30 juni 2018 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 251 972 (154 829). Aktiekapitalet uppgår till 55
722 912,50kr.
Aktien
Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på 111 445 815 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier
utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 1
december på Nasdaq-First North under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798 och LEI-kod
ONBOEECCOUH9DZIYJLXG4ANNY.
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Anställda
Per den 30 juni 2018 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 100 (82) anställda.
Ägarstruktur
Per den 30 juni 2018 hade Sivers IMA Holding AB (publ) tre ägare som var och en, direkt och indirekt,
innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade
bolaget cirka 1 900 aktieägare.
Utsikter för bokföringsåret 2018
Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark
produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och
investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos.
Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets
tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.
Kommande rapporttillfällen
Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
16 november 2018
Kvartalsrapport Q3: 2018
15 februari 2019
Kvartalsrapport Q4: 2018

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Sivers IMA Holding (publ)
Kista den 30 augusti 2018
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Telnr: 070-262 63 90
e-post: anders.storm@siversima.com
Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Detta är SIVERS IMA
Sivers IMA är en ledande och internationellt erkänd leverantör som genom de helägda dotterbolagen Sivers
IMA AB och CST Global Ltd utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och
delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska
halvledare. Moderbolaget Sivers IMA Holding AB är listat på Nasdaq First North under kortnamnet SIVE.
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Resultaträkning
Koncernen

2018

2017

2018

2017

2017

Apr-Jun

Apr-Jun

Jan-Jun

Jan-Jun

Jan-Dec

14 711
4 190
3 982
22 882

11 474
3 658
3 584
18 716

27 784
12 000
8 288
48 072

17 505
7 019
4 505
29 029

65 493
17 313
13 032
95 837

-7 913
-15 745
-17 678

-4 118
-7 667
-12 142

-14 712
-30 225
-36 151

-6 048
-12 471
-21 094

-26 525
-40 511
-48 370

-11 258

-6 280

-21 806

-7 986

-31 778

Summa Rörelsens kostnader

-52 594

-30 207

-102 895

-47 599

-147 182

RÖRELSERESULTAT

-29 711

-11 491

-54 823

-18 570

-51 345

0
-631
252

0
-55
-73

0
-1 212
1 160

1
-56
-151

1
-1 190
474

-30 090

-11 619

-54 875

-18 776

-52 061

1 378

10

1 327

21

6 444

-28 712

-11 609

-53 548

-18 755

-45 617

(KSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag
Summa Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
tillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT
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Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

119 206
76 273
195 479

132 044
40 423
172 467

138 111
62 512
200 623

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa Materiella anläggningstillgångar

37 223
37 223

21 380
21 380

28 554
28 554

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Långfristiga fordringar
Summa Finansiella anläggningstillgångar

0
0
0

448
0
448

0
0
0

232 702

194 295

229 177

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Summa Varulager

27 701
0
27 701

16 729
4 620
21 349

16 126
0
16 126

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

20 199
0
4 938
9 829
34 965

20 461
1 613
1 565
6 744
30 382

22 880
9 638
1 097
7 323
40 938

Kassa, bank

49 294

998

61 920

Summa Omsättningstillgångar

111 961

52 729

118 984

SUMMA TILLGÅNGAR

344 663

247 023

348 161

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Summa Immateriella anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar
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Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

251 972

154 829

196 945

232
2 040
2 271

274
52 551
52 824

253
85 203
85 455

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa Långfristiga skulder

36 785
36 785

0
0

32 929
32 929

Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder

0
0
15 864
18 642
19 128
53 634

0
0
16 153
10 605
12 612
39 370

0
0
11 897
10 757
10 178
32 832

344 663

247 023

348 161

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Summa Eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Totala avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Koncernen
(KSEK)
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

2018-01-01
2018-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2017-01-01
2017-12-31

-12 557

-11 545

-20 095

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) /minskning (+) varulager
Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-11 575
2 680
-5 973
3 967
16 835
-6 622

-8 998
1 454
3 353
6 321
4 772
-4 643

-3 958
-1 361
-14 626
2 232
7 370
-30 437

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

0
-12 333
-17 243
-29 577

-6 359
0
-6 042
-12 401

-8 521
-6 559
-18 067
-33 148

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Avsättningar
Personaloptioner
Checkräkningskredit
Lån
Teckningsoptioner
Fordran emissionsinstitut
Erlagda emissionskostnader - Skuld
Nyemission
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0
0
0
0
0
0
-2 827
26 400
23 573

0
0
0
0
0
0
0
-823
-823

0
0
0
32 929
-140
0
-7 597
81 448
106 640

-12 626
61 920
0
49 294

-17 866
18 865
0
998

43 055
18 865
0
61 920

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferens
Likvida medel vid periodens slut
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Nyckeltal
Koncernen
(SEK)

2018-01-01
2018-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2017-01-01
2017-12-31

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Nettomsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
EBITDA
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

65,6%
neg
-33 017
neg
neg

154,7%
neg
-10 584
neg
neg

259,4%
neg
-19 568
neg
neg

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)

251 972
344 663
288 758
-12 509
0,2
73%
14,6%
neg

154 829
247 023
154 829
-998
0,2
63%
0%
neg

196 945
348 161
229 874
-28 991
0,5
57%
16,7%
neg

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)

-6 622
-36 199
49 294

-4 643
-17 043
998

-30 437
-63 585
61 920

INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK)
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av dotterföretag (KSEK)
Förvärv av aktier och andelar (KSEK)

-12 333
-17 243
0
0
0

0
-6 042
0
-6 359
0

-6 559
-18 067
0
-8 521
0

96
501
100

48
605
82

90
1 065
99

111 445 825
-0,48
2,26

69 812 495
-0,27
2,22

93 083 326
-0,49
2,12

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda
DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
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Definition av nyckeltal
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
inklusive latent skatt
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader

Likvida medel (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut, inkl aktier under
registrering
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier

S i d a 12 | 12

