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2018 I KORTHET 
FÖRSTA - FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER) 
• Rörelsens intäkter uppgick till 155,7 MSEK (154,2 MSEK). 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -22,3 MSEK (-17,0 MSEK), inklusive engångskostnader om 3,4 MSEK. 

• Rörelsemarginal uppgick till -14,3 % (-11,0 %). 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -24,0 MSEK (-19,3 MSEK). 

• Periodens nettoresultat uppgick till -19,8 MSEK (-15,6 MSEK) 

 
FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER) 
• Rörelsens intäkter uppgick till 36,7 MSEK (44,6 MSEK). 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –9,8 MSEK (-4,7 MSEK). 

• Rörelsemarginal uppgick till -26,7 % (-10,6 %). 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -10,5 MSEK (-4,9 MSEK). 

• Periodens nettoresultat uppgick till -8,1 MSEK (-3,5 MSEK) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA - FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-
DECEMBER) 
• PEN tecknar genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept en stororder på smarta 

kontorshyllor från Guoxiaomei Network Technology, värd ca 11,25 MSEK. 
• PEN får genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept sin första order på butiksinredning 

från den kinesiska kunden Liqun Group, värd ca 1 MSEK. 
• PEN får genom det helägda dotterbolaget PEN Shop Concept en order på en flagstorebutik i Halmstad för 

kedjan Sportringen, värd ca 1,4 MSEK. 
• Rörelseresultatet för första kvartalet är lägre än förväntat, främst på grund av vikande bruttomarginaler samt 

tillfällig nedgång i försäljningen i Kina.  
• PEN tecknar ett omfattande ramavtal om butiksinredning för en skandinavisk dagligvarukedja. Kontraktet, 

värt ca 100 MSEK, är det största butiksinredningsprojektet i företagets historia. 
• PEN levererar genom produktionsbolaget i Qingdao en första testbutik till ovan nämnd dagligvarukedja. 
• PEN tar krafttag för att förstärka försäljnings- och projektledningskapacitet inom affärsområdet mässa, bland 

annat genom att återanställa personal som tidigare varit framgångsrika i bolaget. 
• PEN öppnar nytt dotterbolag i Kina då företaget PEN Concept Group (Suzhou) Co., Ltd etableras. 

• PEN Concept Group AB tecknar ramavtal kring leverans av butiksinredning med ICA Sverige AB, det 
första avtalet i sitt slag för koncernen. 

• Magnus Hjorth, tidigare Försäljningsdirektör, utses till ny Koncernchef och VD. 

• Sebastian Rosendahl, tidigare Affärsområdeschef för Restaurangprodukter, utses till ny VD för 
dotterbolaget GOODS Sweden AB. 

• Fredrik Rosin, tidigare Affärsområdeschef för Butiksinredning, utses till ny VD för dotterbolaget PEN 
Shop Concept AB. 

• Andreas Wilsander, tidigare verksam inom försäljning och projektledning för affärsområdet 
Restaurangprojekt, utses till ny VD för dotterbolaget PEN Interiör AB. 

• Styrelsen för PEN Concept Group AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår en nyemission. 

• Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 beslutas att genomföra en nyemission. 
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• Dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. påbörjar tillverkning av butiksinredning inom ramen 
för det ramavtal som tecknades med Netto våren 2018. Samtidigt tecknas avtal kring sjöfrakt, lagerhållning 
och distribution med utvalda affärspartners i Sverige och Polen. 

• Det kinesiska produktionsbolaget byter namn till PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. för att bättre 
harmonisera med koncernens varumärke. 

• PEN Nordic Concept beviljas ett kinesiskt innovationsbidrag om ca 1,3 MSEK. 

• PEN Shop Concept får order på butiksinredning, värt 200 tSEK, av restaurangen Regementet på Asecs i 
Jönköping. 

• PEN Interiör får ett totalt projektengagemang om 40 mässmontrar, värt ca 2,2 MSEK, på ELMIA 
Subcontractor. 

• PEN Interiör får order på två restauranger till en internationell kedja värt ca 1,7 MSEK. 

• PEN Concept Group AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 8,3 
MSEK tecknades till 4,4 MSEK, vilket motsvarar en täckningsgrad om drygt 53 %. Emissionen tecknades till 
35 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK. 

• PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, 
fått en order på komplett restauranginredning till GEKÅS Ullared AB. Affären omfattar design, 
tillverkning och leverans av möbler och inredning till ett integrerat sportbarskoncept i GEKÅS 
varuhus. Totalt ordervärde uppgår till ca 1,5 MSEK. 

• PEN Concept Group: Nyemissionen i PEN Concept Group AB är nu registrerad 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET 
• PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, 

fått en order på restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design, 
tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt ordervärde uppgår till ca 800 000 
SEK. 

• PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB, fått en order på komplett 
butiksinredning till en Lekia-butik för Barnhuset i Stenungsund AB. PEN’s åtagande innefattar både 
leverans och montage och det totala ordervärdet är cirka 0,6 miljoner kronor.  

• PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) 
har nyligen levererat 12 st montrar för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. 
PEN har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar av samtliga montrar samt 
även stått för design i varierande grad. Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK. 
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VD HAR ORDET 
 

Jag tillträdde som ny koncernchef för PEN Concept Group i oktober 
2018.  Jag kan konstatera att vi har en hel del att åtgärda i koncernen 
innan jag är nöjd med hur organisationen skall fungera. Vi har under 
fjärde kvartalet rensat undan och bland annat tagit ca 3,4 mkr i 
engångskostnader. En hel del arbete är genomfört men det återstår 
fortfarande åtgärder för att nå den struktur och effektivitet som jag 
kräver av organisationen.  

 

Omsättningen på 155,7 MSEK (154,2 MSEK) är lägre än vi har förväntat 
oss, detta beror på en avmattning på restaurang segmentet och en 
senare orderläggning av en större butikskund. 

Negativt resultat -22,3 MSEK (-17,0 MSEK), är tagna engångskostnader på 
3,4 MSEK samt en marginalförsämring i samband med mycket 
konceptutveckling i kvartal tre och fyra och ökade materialkostnader. 

 

I våra bolag fortsätter vi att fokusera på olika kundgrupper så att vi blir specialister inom respektive 
område. Med uppdelning mellan försäljning och projektledning som genomförts så säkras en bra 
orderingång.  

 

Pen Concept Group har till skillnad från många av våra konkurrenter tre affärsområden, mässa, 
restaurang och butiksinredning. När det gäller mässa och butik så är vi på helt rätt väg och vi har stärkt 
våra positioner. Däremot så har vi haft en del problem inom restaurangsegmenten där vi under fjärde 
kvartalet har lägre volymer än vi räknat med. Vi arbetar intensivt med att komma upp till de nivåer som vi 
skall ligga på under första halvåret 2019.   

 

Det gångna året har inneburit en del förändringar i koncernen. PEN Products (fd Goods) har flyttat in i 
nya mindre och ändamålsenliga lokaler i Växjö. Vi har också ändrat varumärke till Pen Products. PENs 
kinesiska dotterbolag har påbörjat produktionen till butikskedjan NETTO med utleveranser i Europa.  ICA 
Sverige konceptet Hälsa & Skönhet fortsätter att rulla ut på butikerna ICA Maxi och Kvantum. 
Leveranserna av kassadiskar fortsätter att levereras till bland annat Systembolaget. Inom affärsområdet 
mässa har PEN Interiör under året levererat fler mässmontrar i Sverige och övriga Europa än tidigare år. 
PEN Interiör restaurang fortsätter att leverera framför allt snabbmatskedjor i norden där vi även har varit 
med om konceptutveckling av två nya kedjor. Inom restaurang segmentet behöver vi stärka upp oss och 
se till att bredda vår kundportfölj.  

 

Föregående år har varit ett år med förändringar och där vi tagit en hel del engångskostnader. Det återstår 
en del förändringsarbete men jag är helt övertygad om att vi under 2019 kommer se en kraftig 
resultatförbättring i koncernen.     

 

Magnus Hjorth 

Koncernchef och VD 

PEN Concept Group AB 
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Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/2-2019. 
 

FINANSIELL INFORMATION 

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER) 

OMSÄTTNING 
Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 36,7 MSEK (44,6 MSEK).  

RESULTAT 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -9,8 MSEK (-4,7 MSEK) och resultat efter finansiella poster 
uppgick till -10,5 MSEK (-4,9 MSEK). Det negativa resultatet för innevarande kvartal kan bland annat förklaras 
av engångskostnader om 3,4 MSEK samt vikande orderingång i restaurang segmentet. 

FÖRSTA-FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER) 

OMSÄTTNING 
Omsättningen för 2018 uppgick till 155,7 MSEK (154,2 MSEK). 

RESULTAT 
Rörelseresultatet för 2018 uppgick till -22,3 MSEK (-17 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till   -
24 MSEK (-19,3 MSEK). Resultatet är belastat med engångskostnader om 3,4 MSEK. 

Resultatet för 2018 har dessutom belastats av finansnettot, som uppgick till -1,8 MSEK (-2,3 MSEK) i form av 
räntekostnader och valutakursförluster.  

AVSKRIVNINGAR 
Periodens resultat har belastats med -3,7 MSEK (-3,6 MSEK) i avskrivningar, varav -0,8 MSEK (-0,8 MSEK) avser 
avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -2,9 MSEK (-2,8 MSEK) avser avskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar.  

KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -21,1 MSEK (-16,6 
MSEK). 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -8,5 MSEK (-1,3 MSEK). 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 17,0 MSEK (18,0 MSEK). 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till 2,1 MSEK (0,8 MSEK) vilket resulterat i likvida medel på 
balansdagen om totalt 4,8 MSEK (2,7 MSEK). 
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PERSONAL OCH ORGANISATION 

Medelantalet anställda uppgick till 128 (132) personer. 

MODERBOLAGET 
PEN Concept Group AB:s rörelseresultat för uppgick till -2,2 MSEK (-2,2 MSEK). Likvida medel uppgick per den 
sista december 2018 till 2,6 MSEK (0,7 MSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista december 2018 
till 56 % (83 %). 

AKTIEN 
Aktien i PEN Concept Group AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 1 augusti 2016. Antalet aktier 
i bolaget per den sista december 2018 uppgick till totalt 24 797 441 (22 774 900) aktier. 

Aktiens kvotvärde uppgick till ca 0,04 kr.  

RISKER OCH RISKKONTROLL 
PEN är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är 
främst valuta-, upplånings-, finansierings- och ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För ytterligare 
information, se årsredovisning. 

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. 
Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både 
för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv. 

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar 
nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som 
överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. PEN arbetar aktivt med att minska den 
externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare 
räntebelastning. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna rapport är upprättad enligt BFNAR 2012:1, K3 och Årsredovisningslagen. 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
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NYCKELTALSDEFINIONER 

RÖRELSERESULTAT (EBIT)  
Rörelseresultat före finansnetto och skatt. 

RÖRELSEMARGINAL 
Rörelseresultat i förhållande till omsättning. 

BRUTTOMARGINAL 
Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter. 

NETTOMARGINAL 
Periodens resultat i procent av periodens intäkter. 

RESULTAT PER AKTIE 
Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnittantal aktier. 

EGET KAPITAL  
Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut. 

SOLIDITET 
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. 

MEDELANTAL ANSTÄLLDA  
Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.  
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ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman kommer att hållas i Jönköping den 22 maj 2019. Kallelse kommer att skickas ut senast fyra (4) 
veckor före stämman. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets 
hemsida senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär 
det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. 

FÖRSLAG TILL UTDELNING 
Styrelsen i PEN Concept Group AB (publ) har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för 
verksamhetsåret 2018. 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN  
Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information: 

22 maj 2019  Delårsrapport kv1, januari – mars 2019 

22 maj 2019  Årsstämma 

21 augusti 2019  Delårsrapport kv2, mars – juni 2019 

21 november 2019 Delårsrapport kv3, juli – september 2019 

21 februari 2020  Bokslutskommuniké 2019 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat. 

 

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

 

Jönköping den 21 februari 2019 

 

Magnus Hjorth 

Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB 

Tel: +46 706 33 51 06 

Mejl: magnus.hjorth@pen.se 

 
 
 
 
 
 
 

PEN Concept Group AB    Tfn: 036 – 36 17 80 
Alfavägen 3     E-post: info@pen.se 
SE-556 52 Jönköping    www.pen.se 

mailto:magnus.hjorth@pen.se
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Org.nr: 556772-5667 

RESULTATRÄKNING KONCERNEN 

 

  

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER 2018 2017 2018 2017
Nettoomsättning 36 563 44 424 155 395 153 433
Övriga rörelseintäkter 107 213 344 738
Summa rörelsens intäkter 36 670 44 637 155 739 154 171

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter -25 541 -31 768 -109 130 -103 822
Personalkostnader -12 981 -11 454 -45 019 -43 218
Avskrivningar och nedskrivningar -918 -894 -3 690 -3 575
Övriga externa kostnader -7 085 -5 246 -20 209 -20 554
Summa rörelsens kostnader -46 525 -49 362 -178 048 -171 169
Rörelseresultat -9 855 -4 725 -22 309 -16 998

RESULTAT FRÅN FINANISELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag - -167 - -167
Ränteintäkter och liknande resultatposter 140 521 1 340 1 614
Räntekostnader och liknande resultatposter -780 -554 -3 112 -3 728
Summa finansnetto -640 -200 -1 772 -2 281
Resultat efter finansiella poster -10 495 -4 925 -24 081 -19 279

Skatt 2 409 1 441 4 271 3 691
Periodens resultat -8 086 -3 484 -19 810 -15 588
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BALANSRÄKNING KONCERNEN 

 

 

 

TSEK 2018 2017
TILLGÅNGAR 31/12 31/12
Immateriella anläggningstillgångar 16 830 17 394
Materiella anläggningstillgångar 2 987 2 718
Finansiella anläggningstillgångar 16 335 6 839
Summa anläggningstillgångar 36 152 26 951

Varulager 27 045 21 830
Fordringar 25 945 33 474
Likvida medel 4 798 2 670
Summa omsättningstillgångar 57 788 57 974

SUMMA TILLGÅNGAR 93 940 84 925

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 14 193 30 007
Summa eget kapital 14 193 30 007

Långfristiga skulder 19 213 6 549
Kortfristiga skulder 60 534 48 369
Summa skulder 79 747 54 918

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 93 940 84 925

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar 26 900 24 900
Belånade kundfordringar 9 354 13 507
Ansvarsförbindelser 5 160 5 160

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
2018 2017

MSEK 31/12 31/12
Belopp vid årets ingång 30 26
Nyemission 4 20
Periodens resultat -20 -16
Belopp vid periodens utgång 14 30
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 KASSAFLÖDE KONCERNEN  

 

  

12 mån 12 mån
TSEK Jan-dec Jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2018 2017
Resultat efter finansiella poster -24 081 -19 279
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 3 578 3 712
Betald skatt -560 -1 051

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -21 063 -16 618

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av varulager -5 215 1 119
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 7 893 -6 474
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 12 028 6 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 357 -15 957

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella anläggningstillgångar -2 329 -498
Inköp av materiella anläggningstillgångar -991 -732
Inköp av finansiella anläggningstillgångar -5 226 -
Nettokassaflöde vid rörelseförvärv - -34
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 546 -1 264

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna/lösta lån 12 998 -1 673
Nyemission 4 033 19 695
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 031 18 022

Årets kassaflöde 2 128 801
Likvida medel vid periodens början 2 670 1 869
Likvida medel vid periodens slut 4 798 2 670
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 

 

RESULTATRÄKNING 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER 2018 2017 2018 2017
Övriga rörelseintäkter 1 708 1 506 6 761 5 811
Summa rörelsens intäkter 1 708 1 506 6 761 5 811

RÖRELSENS KOSTNADER
Personalkostnader -2 046 -1 209 -5 642 -5 283
Övriga externa kostnader -1 964 -549 -3 347 -2 757
Summa rörelsens kostnader -4 010 -1 758 -8 989 -8 040
Rörelseresultat -2 302 -252 -2 228 -2 229

RESULTAT FRÅN FINANISELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag - -180 - -180
Ränteintäkter och liknande resultatposter 117 503 881 1 413
Räntekostnader och liknande resultatposter -82 -162 -707 -1 977
Summa finansnetto 35 161 174 -744

Resultat efter finansiella poster -2 267 -91 -2 054 -2 973

Bokslutsdispositioner -17 921 -13 145 -17 921 -13 145
Resultat före skatt -20 188 -13 236 -19 975 -16 118

Skatt 4 380 2 934 4 313 3 553
Periodens resultat -15 808 -10 302 -15 662 -12 565

BALANSRÄKNING
TSEK 2018 2017
TILLGÅNGAR 31/12 31/12
Finansiella anläggningstillgångar 43 712 46 657
Summa anläggningstillgångar 43 712 46 657

Fordringar 4 400 1 057
Likvida medel 2 603 663
Summa omsättningstillgångar 7 003 1 720

SUMMA TILLGÅNGAR 50 715 48 377

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 28 323 39 951
Summa eget kapital 28 323 39 951

Långfristiga skulder 19 727 6 702
Kortfristiga skulder 2 665 1 724
Summa skulder 22 392 8 426

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 50 715 48 377

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 26 900 22 600
Ansvarsförbindelser 3 266 3 266
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