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STRAX, VARUMÄRKESEXPERTEN FÖR MOBILA TILLBEHÖR,
FORTSÄTTER ATT LEVERERA STARK TILLVÄXT I NORDAMERIKA


Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2017 uppgick till 20,3 MEUR (20,2),
bruttomarginalen uppgick till 27,0 (23,9) procent. Delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 31
mars 2017 blir den första som upprättas i EUR, efter beslut vid extrabolagsstämma den 22
december 2016 att byta redovisningsvaluta från SEK till EUR.



Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2016 uppgick till 0,0 (0,1) MEUR motsvarande
0,00 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till 18,2 (11,1) MEUR
motsvarande 0,15 (0,09) euro per aktie.



Nettoomsättning på rullande 12 månaders basis per Q1 2017 uppgick till 92,0 (83,4) MEUR. Den
skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i nettoomsättning,
EBITDA, rullande 12 månader uppgick till MEUR 8.3 (3.9).
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Under perioden tecknade STRAX ett exklusivt avtal med Tessco Technologies Inc., avseende
distribution av STRAX egna varumärken i Nordamerika. STRAX vann ett anbudsförfarande på flera
nivåer hos mobilcom-debitel i Tyskland som innebär att STRAX exklusivt ska förse all säljkanaler
med mobiltillbehör och smarta tillbehör. Orange vann kategorin "Best Wearable Mobile Technology”
med produkten VR1 Headset vid GSMA GLOMO Awards i samband med Mobile World Congress.
VR1 headset är utvecklat av STRAX.



Efter periodens utgång lanserade STRAX den första linjen av skyddande skal under Vodafones
varumärke för tre Vodafone enheter som kommer att vara tillgängliga på marknaden under Q2,
samt började leverera till mobilcom-debitel.

”Året började lite blandat med avmattning i de flesta globala marknader i
detaljhandeln och för smartphone försäljningen, fokus har varit på att öka
vår försäljning i Nordamerika och Mellanöstern, samt att behålla
marknadsandelar i Västeuropa. Gear4 och Urbanista fortsätter att
utvecklas väl i alla våra marknader och bidrar till både tillväxt och
lönsamhet”
Gudmundur Palmason, VD

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017
kl. 08.55 CET.
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VI INNOVERAR, VI SKAPAR,
VI INSPIRERAR, VI LEVERERAR.
STRAX är ett globalt företag specialiserat inom mobila- och smarta tillbehör. STRAX
erbjuder en unik kombination av egna, licensierade och partnermärkta tillbehör. Bland
de egna varumärkena finns XQISIT, gear4, Urbanista, THOR, avo+ och FLAVR.
Företaget representerar dessutom mer än 30 licens- och partnervarumärken.
STRAX övervakar kontinuerligt marknaden och produkterbjudanden för att se till att
de egna varumärkena erbjuder relevanta produktförslag som attraherar sina målgrupper och sticker ut jämfört med konkurrenterna.

EGNA VARUMÄRKEN

INNOVATIVA SKYDDS-, LJUD-, STRÖM- OCH LADDNINGSLÖSNINGAR

HIPPA LJUDTILLBEHÖR MED SKANDINAVISK DESIGN

Med en omfattande produktportfölj som sträcker sig från skydd till

och utvecklar prisvärda ljudtillbehör i skandinavisk stil för det mobi-

ljud och ström erbjuder XQISIT tysk kvalitetsdesign och funktionalitet

la och designmedvetna urbana segmentet.

Urbanista är baserat i Stockholm, är marknadsledande i sin region

.i mellanprisklassen till värdemedvetna konsumenter.

MODERIKTIGA SMARTPHONEFODRAL

SKÄRMSKYDD I KLASS A

FLAVR vänder sig till modemedvetna som använder sociala

Riktar sig mot prisintervallet medel till högt, en marknad som

medier och erbjuder säsongskollektioner av fodral, i linje med

ökar. Eftersom de senaste smartphonemodellerna har allt större

de rådande modetrenderna.

skärmar finns det ett växande behov av glasskyddslösningar som
är skräddarsydda efter varje enhet och deras särskilda funktioner.

D3O® HIGH-TECH-BETROTT STÖTSKYDD

PRISVÄRDA MOBILLÖSNINGAR FÖR MASSORNA

Som det främsta varumärket för smartphoneskydd i Storbritan-

Ett nytt sortiment av ingångsprodukter som omfattar ström, ans-

nien har gear4 ett unikt partnerskap och ett exklusivt licensavtal

lutning, ljud och prylar. avo+ passar för flera olika kanaler, däribland

med D3O, världens bästa patenterade stötskyddsteknik.

massmarknad, konsumentelektronik, bensinstationer och annat.
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LICENSIERADE VARUMÄRKEN

URBANT SMARTPHONESKYDD
adidas Originals smartphone tillbehör är ett komplement till
produkterna som erbjuds av det ikoniska och uppskattade
varumärket världen över.

BRANSCHUTVECKLING

PRESTATIONSHÖJANDE TILLBEHÖR

adidas Perfomance är tillbehör som syftar till att öka idrottslig
prestation och bidra till en urban eller utomhus träningsaktivitet.

ELEGANTA PREMIUMLÄDERFODRAL
bugatti-kollektionerna med smartphone-tillbehör är licensierad
från det välkända europeiska modemärket och är tillverkade av
förstklassigt läder som ger ett förfinat skydd med en europeisk
elegans.

STRAX verksamhet är uppbyggt runt egna,
licensierade och partnervarumärken med en
komplett end-to-end-kategorilösning till våra
återförsäljarkunder och ett unikt hybriderbjudande av världens ledande varumärken förstärkt med vår distributions- och go-to-market-kunskap och kapacitet.
Vår position på marknaden är skräddarsydd
för att möta våra kunders behov och sträcker
sig från att bara sälja ett av våra egna märken
eller dra nytta av våra logistiktjänster till att bli
en fördjupad strategisk partner där vi utvecklar fullständiga OEM-/privata märkesportföljer
för någon av världens ledande återförsäljare
och telekomoperatörer, t.ex. Vodafone och
Best Buy.

STRAX grundläggande försäljningskanaler har
funnits inom telekomoperatörssektorn, men
nyligen har STRAX framgångsrikt öppnat nya
kanaler för konsumentelektronik och återförsäljning över hela världen. Vi lägger ett särskilt
fokus på USA, MEA och Japan och bygger
samtidigt vidare på den starka närvaron i
Europa. Mobiltillbehör erbjuds i ett landskap
som växer hela tiden allt eftersom de utvecklas
till mer nytto- och livsstilsprodukter. Den här
utvecklingen pekar på att konsumenter vill ha
tillbehör som förbättrar deras enheter och ABI
Research förutspår en CAGR-nivå för global
försäljning av smartphone-tillbehör till 5,1 %
2017-2021.
Den här kanalutvecklingen har stärkt STRAX
konkurrensfördelar när det gäller deras globala
täckning, smidiga organisation, portfölj med
egna varumärken och modulära tjänsteplattform, vilket gör STRAX snabba och rörliga
gentemot de större globala distributörerna
som erbjuder en central plattformsmodell för
logistiktjänster. STRAX är dessutom snabbare
på att upptäcka globala trender jämfört med
lokala distributörer och har samtidigt en skalbar fördel.
STRAX har sett ett betydande sug från tillverkare, kanaler och konsumenter efter uppkopplade enheter. I den här kategorin utvecklar
STRAX ett fokuserat tillvägagångssätt mot den
produkt som ska erbjudas, där nyckelkategorierna är: bärbart – smarta klockor och spårningsenheter, hemsäkerhet – trådlösa videodörrklockor och underhållning – VR-headsets.
Dessa kategorier har särskilt starka CAGR-tillväxtprognoser. Som slutsats har STRAX mycket optimistiska förväntningar på tillväxt i den
här kategorin.

3

STRAX AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2017

KOMMENTAR FRÅN VD
”Året började lite blandat med avmattning i de flesta
globala marknader I detaljhandelen och för
smartphone försäljningen, fokus har varit på att öka vår
försäljning i Nordamerika och Mellanöstern, samt att
behålla marknadsandelar i Västeuropa. Gear4 och
Urbanista fortsätter att utveckla väl I alla våra
marknader och bidrar till både tillväxt och lönsamhet.
Den expanderande närvaron i Nordamerika ger
möjligheter på världens största marknad eftersom alla
av våra egna varumärken samt licensierade märken
tilltalar de amerikanska konsumenterna.
Stabil tillväxt i Nordamerika och Mellanöstern
Nettoomsättning på rullande 12 månaders basis per
Q1 2017 uppgick till 92.0 (83.4) MEUR. EBITDA,
rullande 12 månader uppgick till 8.3 (3.9) MEUR.
Tillväxten i nettoomsättning, rullande 12 månader,
uppgick till 10,3% och EBITDA tillväxt med starka
113%. Tillväxt har framförallt drivits av expansion i
Nordamerika med en tillväxt på 152% jämfört med
samma period föregående år samt Mellanöstern med
en tillväxt på 742% och ökad andel egna varumärken
bidrar till förbättrad lönsamhet. Samtidigt upplevde vi
en relativt svag efterfrågan på våra nyckelmarknader i
Europa. Vi ser goda möjligheter i de flesta marknader
för att driva organisk tillväxt för våra egna samt
licensierade varumärken. Vi ser med stor tillförsikt på
den utökade närvaron för Gear4, Urbanista och
FLAVR i Nordamerika. Lanseringen i Nordamerika
tillsammans med den lokala partnern Tessco
Technologies, är en stor satsning från deras sida. Vi
gör även framsteg med flera partnerskap med
distributörer och återförsäljare i Mellanöstern. Vi är
även hoppfulla att kunna lansera samtliga varumärken
i Japan under det andra kvartalet. Om den lanseringen
lyckas kan Japan kommer att bli en av våra största
marknader.
.
Strategisk ramverk
Vi fortsätter att leverera mot våra långsiktiga mål för
2020 i linje med det strategiska ramverk som
utarbetades under 2016, som vilar på fem grundpelare;
aktive förvaltning av varumärkesportföljen, e-handel,
fokuserad geografisk expansion, förvärv och
operationell effektivitet. Samtliga inriktade på att driva
tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde.
Geografisk expansion och utökade produkt
kategorier
Återigen har vi satt ambitiösa mål för året och jag tror
vi kommer att leverera. Vi har bra momentum i
Nordamerika och Mellanöstern och efterfrågan har
ökat i våra europeiska marknader. Vi har också tagit
viktiga steg inom kategorin smartatillbehör med ett
antal nyckelkunder. Jag ser fram emot att fortsätta att
leverera och skapa ytterligare värde 2017”.
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STYRELSEN OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
FÖR STRAX AB AVGER
HÄRMED DELÅRSRAPPORT
AVSEENDE PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2017
Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TEUR) om
ej annat anges. Belopp inom parentes avser
motsvarande period föregående år. Om annat ej
anges avser informationen koncernen och
moderföretaget

RESULTATÖVERSIKT OCH
FINANSIELL STÄLLNING 1
JANUARI – 31 MARS 2017
KONCERNENS nettoomsättning för perioden
1 januari – 31 mars 2017 uppgick till 20 307 (20 224).
Bruttoresultatet uppgick till 5 483 (4 840),
bruttomarginalen uppgick till 27,0 (23,9) procent.
Rörelseresultatet uppgick till 437 (428).
Periodens resultat uppgick till 17 (145).
I resultatet ingick bruttoresultat med 5 483 (4 840),
försäljningskostnader med -3 420 (-3 239),
administrationskostnader med -1 438 (-1 045), övriga
rörelsekostnader med -494 (-1 895), övriga
rörelseintäkter med 306 (1 767), finansnetto med
-285 (-214) samt skatt med -135 (-69).
Balansomslutningen per den 31 mars 2017 uppgick till
62 060 (53 979), varav eget kapital utgjorde 18 181
(11 063), vilket motsvarar en soliditet på 29,3 (20,5)
procent. Räntebärande skulder per den 31 mars 2017
uppgick till 18 789 (14 554). Koncernens likvida medel till
1 789 (1 937).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
PERIODEN
STRAX tecknade ett exklusivt avtal med
Tessco Technologies Inc., avseende
distribution av STRAX egna varumärken i
Nordamerika. STRAX vann ett
anbudsförfarande på flera nivåer hos
mobilcom-debitel I Tyskland som innebär att
STRAX exklusivt ska förse all säljkanaler med
mobiltillbehör och smarta tillbehör. Orange
vann kategorin “Best Wearable Mobile
Technology” med produkten VR1 Headset vid
GSMA GLOMO Awards i samband med Mobile
World Congress. VR1 headset är utvecklat av
STRAX.
Alla egna varumärken har utvecklat väl under perioden
och Gear4 är fortsatt det bäst säljande varumärket inom
skyddande skal i Storbritannien och ökade
marknadsandelen i Nordamerika.
SÄSONGS-OCH TELEFONLANSERINGS
VARIATIONER
Strax verksamhet har tydliga variationer mellan
säsonger, där den absolut starkaste perioden är

5

september till och med november. Detta innebär att
huvuddelen av Strax resultat genereras under det
andra halvåret och trenden från de senaste fem åren
består. Timingen för lansering av viktiga
smartphonemodeller, t.ex. iPhone och Samsung
Galaxy har också en stor påverkan på resultatet och
är svåra att förutse och planera.
INVESTERINGAR uppgick under perioden till totalt
1 866 (770). Därav uppgick investeringar i imateriella
anläggningstillgångar till 120 (38), materiella
anläggningstillgångar till 865 (303) och investeringar i
finansiella anläggningstillgångar till 881 (429).
Avyttring av materiella anläggningstillgångar uppgick
till 100 (-).
MODERFÖRETAGETS resultat för perioden uppgick till
-264 (6 490). I resultatet ingick bruttoresultat från
investeringsverksamheten med -8 (6 655),
administrationskostnader med -235 (-156) och
finansnetto med -21 (-9). Den 31 mars 2017 uppgick
balansomslutningen till 75 949 (23 388 varav eget kapital
utgjorde 74 052 (22 403). Likvida medel uppgick till 32
(18) Bolaget har under perioden arbetat med
refinansiering och utökning av befintliga rörelsekrediter,
vilket kommer att ha effekt från och med början av 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER PERIODENS UTGÅNG
STRAX lanserade den första linjen av skyddande skal
under Vodafones varumärke för tre Vodafone enheter
som kommer att vara tillgängliga på marknaden under
Q2, samt började att leverera till mobilcom-debitel.

FRAMTIDSUTSIKTER
STRAX har haft en positiv utveckling försäljnings- och
resultatmässigt de senaste åren. Denna utveckling
förväntas fortsätta. Industrin genomgår för närvarande
en konsolidering och Strax avser att ta en aktiv roll i
denna konsolideringsprocess. Vi förväntar oss högre
tillväxt 2017 jämfört med 2016 och STRAX skalbara
affärsmodell förväntas uppnå en högre tillväxt i
EBITDA jämfört med försäljningstillväxt.

RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Riskbedömning, dvs identifiering och utvärdering av
företagets risker är en årlig process för STRAX.
Riskbedömning baseras på självutvärdering och
inkluderar även upprättande av åtgärdsplaner för att
motverka identifierade risker. De primära riskerna
relaterade till STRAX verksamhet är kommersiella-,
operationella-, och finansiella risker hänförliga till
utestående fordringar, åldrande varulager och
valutafluktuationer. Andra risker som påverkar
bolagets finansiella situation är likviditets-, ränte- och
kreditrisker. Bolaget är till viss del beroende av ett
antal nyckelpersoner och rådgivare för att driva
verksamheten och är beroende av en fungerande
distributionskedja inklusive logistik och lager.
Ytterligare information avseende risker och
riskbedömning finns i Årsredovisningen för 2016.
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KOMMANDE
INFORMATIONSTILLFÄLLEN:
23 MAJ 2017
Årsstämma

FÖR YTTERLIGARE
INFORMATION
KONTAKTA:

23 AUGUSTI 2017
Delårsrapport 1 jan – 30 jun 2017

Gudmundur Palmason (VD)
Johan Heijbel (CFO)
Strax AB (publ)
Mäster Samuelsgatan 10
111 44 Stockholm
Sverige
Org.nr 556539-7709
Tel: 08-545 017 50
ir@strax.com
www.strax.com
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 22 maj 2017

Bertil Villard
Ordförande

Anders Lönnqvist
Styrelseledamot

Ingvi T. Tomasson
Styrelseledamot

Gudmundur Palmason
Styrelseledamot/VD

Michel Bracké
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor
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Koncernen
Nyckeltal

2017

2016

2016

(3 mån)
1 jan-31 mar

(3 mån)
1 jan-31 mar

(12 mån)
1 jan-31 dec

0,0
27,0
18,2
29,3

25,1
23,9
11,1
20,5

16,1
28,0
18,2
28,8

0,15
0,00

0,09
0,00

0,15
0,03

117 762 266
117 762 266

110 375 332
110 375 332

117 762 266
115 299 621

200

175

185

FINANSIELLA NYCKELTAL
Försäljningstillväxt, %
Bruttomarginal, %
Eget kapital, MEUR
Soliditet, %

DATA PER AKTIE
Eget kapital, EUR
Resultat, EUR
ANTAL AKTIER

1

1

Antal aktier vid periodens utgång
2
Genomsnittligt antal aktier
ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda
1

Ingen utspädning föreligger, vilket innebär att resultatmåtten före och efter utspädning är identiska.

2

Under Q1 2016 genomfördes ett inlösenförfarande genom en split av de befintliga aktierna, vilket medförde att det totala antalet aktier i bolaget
tillfälligt uppgick till det dubbla. Inlösenförfarandet var ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning och hänsyn har ej tagits till den tillfälliga
ökningen av antalet aktier vid beräkning av genomsnittligt antal aktier under perioden eller periodens resultat per aktie.

DEFINITIONER
Med ”Strax” eller ”bolaget” avses i denna delårsrapport Strax AB (publ) och/eller den koncern för vilken bolaget är moderföretag
beroende på sammanhang.
Övriga definitioner: AB Novestra (“Novestra”), Explorica Inc (“Explorica”) och WeSC AB (”WeSC”).

SOLIDITET
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

FÖRSÄLJNING
Ett bolags samlade rörelseintäkter
avseende angiven period.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital i förhållande till antal
aktier vid periodens slut.

TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING
Försäljning för en angiven period i
förhållande till försäljning för
samma period föregående år.

RESULTAT PER AKTIE
Periodens resultat i förhållande till
genomsnittligt antal aktier under
perioden.
ANTAL AKTIER VID PERIODENS
UTGÅNG
Antal aktier vid respektive periods
utgång, justerat för fondemission,
split och återköp av egna aktier.
GENOMSNITTLIGT ANTAL
AKTIER UNDER PERIODEN
Genomsnittligt antal aktier under
perioden beräknat på dagsbasis,
justerat för fondemission och
återköp.

BRUTTORESULTAT
Försäljningen minskat med kostnad
för sålda varor.
BRUTTOMARGINAL
Bruttoresultatet i förhållande till
försäljning uttryckt som procent.
RÖRELSERESULTAT
Rörelsens intäkter minus rörelsens
kostnader för angiven period, före
finansnetto och skatt.
EBITDA
Rörelseresultat plus avskrivningar.

JUSTERAD EBITDA
EBITDA justerad för kostnader av
engångskaraktär samt valuta
effekter.
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Koncernen
Resultaträkningar i sammandrag, TEUR

2017
(3 mån)
1 okt–31 dec

2016
(3 mån)
1 jan–31 mar

2016
(12 mån)
1 jan–31 dec

20 307
-14 824
5 483

20 224
-15 384
4 840

91 770
-66 048
25 722

-3 420
-1 438
-494
306
437

-3 239
-1 045
-1 895
1 767
428

-13 851
-5 168
-7 349
5 563
4 916

18
-303
-285

-214
-214

30
-1 165
-1 135

152
-135
17
0,00
117 762 266

214
-69
145
0,00
110 375 332

3 781
-583
3 199
0,03
115 299 621

17
5
22

145
205
350

3 199
-167
3 032

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
(1)
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
(2)
PERIODENS RESULTAT
(3)
Resultat per aktie, SEK
(3)
Genomsnittlig antal aktier under perioden
Rapport över totalresultat, TEUR
Periodens resultat
Övrigt totalresultat, omräkningsdifferens
PERIODENS TOTALRESULTAT

(1) Avskrivningar och amorteringar 1 jan – 31 mars 2017 uppgick till 153 (116).
(2) Periodens resultat respektive totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
(3)
Ingen utspädning föreligger, vilket innebär att resultatmåtten före och efter utspädning är identiska. Under Q1 2016 genomfördes ett inlösenförfarande genom en split av de befintliga
aktierna, vilket medförde att det totala antalet aktier i bolaget tillfälligt uppgick till det dubbla. Inlösenförfarandet var ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning och hänsyn har ej
tagits till den tillfälliga ökningen av antalet aktier vid beräkning av genomsnittligt antal aktier under perioden eller periodens resultat per aktie.

REDOVISNING PER RÖRELSESEGMENT
Rörelsesegment Q1
(KEUR)

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Protection
1 jan - 31 mar
2017
2016
12 255 12 465
-8 621 -9 102
3 634
3 363

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat

-2 266
-896
-327
203
348

-2 251
-726
-1 317
1 228
297

Pow er
1 jan - 31 mar
2017
2016
2 303
2 280
-1 703 -1 735
600
545
-374
-148
-54
33
57

-365
-118
-213
199
48

Audio
Connected devices
1 jan - 31 mar
1 jan - 31 mar
2017
2016
2017
2016
2 889
2 189
1 046
1 360
-2 042 -1 645
-951 -1 289
847
544
95
71
-528
-209
-76
47
81

-364
-117
-213
198
48

-59
-23
-9
5
9

-48
-16
-28
26
5

Övrigt
Totalt
1 jan - 31 mar
1 jan - 31 mar
2017
2016
2017
2016
1 814
1 930 20 307 20 224
-1 507 -1 613 -14 824 -15 384
307
317
5 483
4 840
-193
-162
-28
18
-58

-211
-68
-124
116
30

-3 420
-1 438
-494
306
437

-3 239
-1 045
-1 895
1 767
428
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Koncernen
Balansräkningar i sammandrag, TEUR
TILLGÅNGAR

31 mars 2017

31 mars 2016

31 dec 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga tillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

20 080
1 306
1 978
807
1 297
1 645
27 113

14 438
273
1 006
8
751
586
17 062

20 080
1 205
1 645
807
1 108
1 632
26 477

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Skattefordringar
Kundfordringar
Fordringar på intresseföretag
Övriga tillgångar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10 355
375
14 272
4 374
3 782
1 789
33 158
62 060

11 153
2
14 500
978
8 347
1 937
36 917
53 979

11 435
255
12 959
3 352
4 814
3 663
36 478
62 955

Summa eget kapital

18 181

11 063

18 159

3
705
4 491
732
5 931

588
3 469
6 535
660
11 252

3
360
5 021
732
6 116

231
14 298
11 158
2 710
9 551
37 948
43 879
62 060

513
8 019
11 018
741
11 373
31 664
42 916
53 979

368
11 627
13 752
3 034
9 899
38 680
44 796
62 954

Långfristiga skulder:
Skatteskulder
Övriga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder:
Avsättningar
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Rapport över förändringar i eget kapital
i sammandrag, TEUR
Ingående eget kapital 1/1 2016
Periodens totalresultat 1/1 – 31/3 2016
Eget kapital 31/3 2016
Periodens totalresultat 1/4 – 31/12 2016
Övrigt under koncernen Strax
Överförd ersättning enligt preliminär
förvärvsanalys
Kostnader i samband med apportemission
Eget kapital 31/12 2016
Periodens totalresultat 1/1 – 31/3 2017
TOTAL EGET KAPITAL 31/3 2017

10 713
350
11 063
2 682
-40
5 063
-609
18 159
22
18 181
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Koncernen
2017
(3 mån)
1 jan-31 mar

2016
(3 mån)
1 jan-31 mar

152

214

372
-426

396
-301

98

309

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning (+) av varulager
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 083
-1 786
-688
-1 292

-2 218
613
-2 513
-3 809

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterföretag
Avyttring av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-120
-865
-881
100
-1 766

-38
-303
-429
-770

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagande av räntebärande skulder
Amortering av räntebärande skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 563
-531
1 250

1 386
-531
855

Periodens kassaflöde
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens ingång
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG

-1 808
-45
3 642
1 789

-3 725
206
5 456
1 937

Kassaflödesanalyser i sammandrag, TEUR
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet från den löpande
verksamheten eller ej är kassaflödespåverkande
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital

NOT 1 HÄNVISNINGAR

Säsongs- och telefonlanserings variationer se sidan 3.

Upplysningar om rörelsesegment se sid 8.

Ytterligare information om redovisningsgprinciper finns i årsredovisningen för 2016.
NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER
STRAX fr.o.m räkenskapsåret 2017 använder Euro (EUR) som valuta, som är också redovisningsvaluta för både moderföretaget och
koncernen.
STRAX tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) vid upprättande av koncernens finansiella rapporter och, med de
begränsningar som föreligger på grund av svensk nationell lagstiftning, vid upprättande av moderföretagets finansiella rapporter.
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering”, samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Till den del delårsrapporten avser moderföretaget har denna upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel.
Koncernen har tidigare arbetat med investerings aktiviteter och har utgjort investmentföretag i enlighet med IFRS 10, varvid alla innehav
vare sig de utgjort dotterbolag, intressebolag eller andra innehav redovisats till verkligt värde via resultatet, samma princip gällde också
övriga investeringar. I och med det omvända förvärvet i 2016 utgör koncernens verksamhet nu rörelsedrivande verksamhet och nämnda
andelar i dotterbolag samt koncernbolag är konsoliderade istället för att redovisas till verkligt värde via resultat.
Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2016. Avseende nya standards IFRS 9 Finansiella instrument,
IFRS 15 Revenue from contracts with customers, och IFRS 16 Leases har ingen ny information tillkommit jämfört med informationen
som finns i årsredovisningen för 2016.
Redovisning av omvänt förvärv
I enlighet med IFRS regler om omvända förvärv motsvarar verkligt värde av en hypotetisk emission av Strax aktier som vederlag för
Strax omvända förvärv av Novestra den överförda ersättningen för detta förvärv. Eftersom aktierna i Novestra är noterade på en
reglerad marknad och aktierna i Strax är onoterade har värderingen av Novestra använts som grund för att värdera den hypotetiska
emissionen avseende det omvända förvärvet. Värdet av den hypotetiska emissionen har reducerats med ett beräknat allokerat
marknadsvärde avseende Strax hypotetiska återköp av Novestras befintliga innehav av Strax aktier. En preliminär förvärvsanalys har
upprättas där verkligt värde avseende Novestras identifierbara tillgångar och skulder har bedömts uppgå till bokfört eget kapital i
Novestrakoncernen per 30 april 2016 reducerat med bokfört värde av Novestras aktier i Strax. Skillnaden mellan den överförda
ersättningen och verkligt värde av identifierbara tillgångar och skulder redovisas som goodwill. Förvärvsanalysen kommer att vara
slutligen fastställd senast ett år efter förvärvstidpunkten.
Redovisning och värdering av aktier och andelar
I moderföretaget redovisas aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag till anskaffningsvärde där verkligt värde på tidigare
innehav i Strax per förvärvstidpunkten utgör verkligt värde på denna delpost.
NOT 3 VERKLIGA VÄRDEN PÅ FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Koncernens finansiella tillgångar och skulder består i huvudsak av fordringar som är omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Eftersom löptiden på dessa är kort, bedöms redovisat värde och verkligt värde uppgå till i allt väsentligt samma belopp.
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Moderföretaget
2017
(3 mån)
1 jan-31 mar

2016
(3 mån)
1 jan-31 mar

2016
(12 mån)
1 jan-31 dec

-8
-8

6 655
6 655

5 574
5 574

Administrationskostnader
Övrigt rörelseresultat
Rörelseresultat

-235
-243

-156
6 499

-621
398
5 350

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

-21
-264

-9
6 490

-32
5 318

Aktuell skatt
PERIODENS RESULTAT

-264

6 490

5 318

Rapport över totalresultat, TSEK
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
PERIODENS TOTALRESULTAT

-264
-264

6 490
6 490

5 318
5 318

Resultaträkningar i sammandrag, TEUR
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Resultat från aktier och andelar
Bruttoresultat

Balansräkningar i sammandrag, TEUR
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Aktier och andelar som innehas för försäljning
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Rapport över förändringar i eget
kapital i sammandrag, TEUR
Ingående eget kapital 1/1 2016
Utskiftning
Kostnader i samband med utskiftning
Utdelning
Apportemission
Kostnader i samband med utskiftning
Totalresultat 1/1 – 31/12 2016
Eget kapital 31/12 2016
Totalresultat 1/1 – 31/3 2017
UTGÅENDE EGET KAPITAL 31/3 2017

31 mar 2017

31 mar 2016

31 dec 2016

130
75 700
75 830

136
21 898
22 034

131
75 700
75 830

14
73
32
119

1 241
95
18
1 354

22
105
11
138

75 949

23 388

75 968

74 052
1 899
1 899
75 951

22 403
985
985
23 388

74 316
1 652
1 652
75 968

24 975
-9 535
-36
-976
55 233
-609
5 264
74 316
-264
74 052

