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Januari - december 2015 
 Nettoomsättningen uppgick till 80,2  MSEK (34,1)  

 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -1,1 MSEK (-4,9) 

 Rörelseresultatet uppgick till -9,0 MSEK (-5,4)  

 Resultat efter skatt blev -8,2 MSEK (-5,0) 

 Resultat per aktie blev -0,94 SEK (-1,20) 

 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 22,5 % (65,8) 

 Eget kapital per aktie uppgår till 1,70 SEK (2,76) 

Oktober - december 2015 
 Nettoomsättningen uppgick till 20,7  MSEK (7,7)  

 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -0,6 MSEK (-2,4) 

 Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-2,6)  

 Resultat efter skatt blev -1,8 MSEK (-2,7) 

 Resultat per aktie blev -0,13 SEK (-0,55) 

Väsentliga händelser under perioden 
 Mattssons Mekaniska AB fusionerades med Stacke 

Mattssons AB den 9 december 2015.  

 Förvärv av 4,6 % (totalt ägande 93,6) av aktierna i AM 
Stacke Group AB genom kvittning av fordran.  

Händelser efter periodens utgång 
 Walfridson Arma Stensjön AB avyttrades i början av 

januari 2016 med en mindre reaförlust.  

 Företrädesemission om 3,3 Msek slutfördes genom 
utgivande av 8 295 648 aktier slutfördes i början av 
februari. 
 

Vår aktie 
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 

januari – december 2015, har varit per aktie 2,53 SEK 
under 88 handelsdagar med en fallande trend.  
 

Nyckeltal 
 
 

Bokslutskommuniké 2015 

VD:s kommentar:  

”Amnode har det fortsatt tufft även om 

fjärdekvartalet var ett av våra bästa kvartal 

någonsin så belastas fortsatt kvartalen av 

alldeles för mycket negativa över-

raskningar och olika ”extra ordinära” 

kostnader. Ledningen sliter hårt för att 

bygga bort störningar och erhålla längre 

planeringshorisont.  

Årets omsättning slutade något under våra 

förväntningar på lite drygt 80 Mkr. En 

tillväxt på hela 135%, fast vi hade hoppats 

på lite till för att klara  målet om ett 

nollresultat EBITDA 2015. Nu slutade det 

på – 1,1 mkr mot – 4,9 mkr 2014. Med 

den tillväxten så borde Amnode klara att 

producera en hälsosam vinst och inte 

behöva redovisa en förlust. 

Vi har under fjärde kvartalet slutfört vårt 

strukturarbete och är nu en äkta koncern 

med dotterbolag som samtliga ägs till 

minst 93 %. Vi har också förenklat 

koncernstrukturen genom en fusion och 

genom avyttring av fastigheten i Stensjön.   

För att hantera koncernen tillväxt och 

akuta likviditetsbehov har Amnode jobbat 

tätt med bolagets bank och genomförde 

som en del av dessa diskussioner en 

företrädesemission om 3,3 mkr. 

Emissionen övertecknades mer än 1,5 

gånger. Likviden tillförs bolaget i slutet av 

februari 2016.  

Efter slutförandet av strukturarbetet som 

initierades sommaren 2013 så står 

Amnode för första gången inför ett fullt 

verksamhetsår som en äkta industriellt 

sammanhängande  koncern. Vi som slitit 

ont under många år har nu stora 

förhoppningar att Amnode kan visa sin 

riktiga potential 2016 och framåt 

Lars Save, VD och koncernchef 

 

Amnode AB 

Q4 2015 Q4 2014 2015 2014

Nettoomsättning, TSEK 20 710 7 745 80 174 34 096

Nettoomsättningstillväxt % 167 15 135 36,2

Rörelseresultat EBITDA, TSEK -579 -2 442 -1 072 -4 929

Rörelsemarginal EBITDA % -2,8 -31,5 -1,3 -14,5

Rörelseresultat, TSEK -2 545 -2 560 -8 981 -5 372

Rörelsemarginal % -12,3 -33,1 -11,2 -15,8

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK 1 331 2 286 -6 334 2 762

http://www.amnode.se/
http://www.amnode.se/
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Verksamheten 

Amnode AB äger 93,6 procent av A M Stacke 
Group som är koncernens bearbetningscentrum 
i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning 
av mässings- och stålkomponenter inom tunga 
fordon-, energi, och VVS sektorn. A M Stacke 
Group äger också dotterbolaget SGV Produktion 
AB som är koncernens smedja i Skultuna och 
leverantör av varmpressade och 
maskinbearbetade mässing artiklar.  

Händelser under perioden 

Fjärde kvartalet har inneburit en förbättring 
med relativt höga utleveranser och störningsfri 
produktion. Högsta någonsin i gruppens 
historia. Gruppens maskinpark är gammal och 
delvis försliten varför vi dras med relativt höga 
underhållskostnader och en hel del extra 
kostnader som slår mot vår lönsamhet. 

Orderläget är mycket gott inför 2016 och även 
om januari började trögt så ser vi nu ökade 
utleveranser med en fortsatt efterfrågeökning 
från främst etablerade kundrelationer.  

Planeringshorisonten är dock fortsatt kort och 
Amnode påverkas kraftigt av snabba kast och 
förskjutningar i kundernas avrop och 
utleveranser. 

Kassaflödet är fortsatt påverkat av problemen 
under sommaren och det omfattande och 
kostsamma strukturarbetet under 2013, 2014 
som tyvärr nu även innefattar 2015. Tillgången 
till likvida medel är fortsatt mycket ansträngd 
och utan jämförelse den största riskfaktorn i 
Amnodes verksamhet. Den fulltecknade 
företrädesemissionen ger viss arbetsro men  
Styrelsen fortsätter sitt arbete med försöka säkra 
tillgången till rörelsekapital för fortsatt 
expansion.   

För att erhålla en effektivare koncernstruktur 
fusionerades Mattssons Mekaniska AB med 
Stacke Mattssons AB den 9 december 2015. 

Amnode förvärvade den 28 december 2015 
ytterligare 3,7 % av aktierna i AM Stacke Group 
AB genom en kvittning av fordran på AMSG. 
Efter förvärvet äger Amnode 93 ,6 % av bolaget.  

På extra bolagsstämma den 30 december 2015 
beslutades att genomföra en företrädesemission 
i bolaget om totalt 8 294 648 aktier á 0,40 SEK. 

 

Omsättning och resultat januari-
december 

Nettoomsättningen uppgick till 80,2 MSEK  
jämfört med 34,1 MSEK 2014.   

Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-5,4) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -11,2 (-14,5) 
procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var -1,1 (-4,9) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 5,9 MSEK, jämfört med 0,4 2014, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 2,0 
MSEK, jämfört med o,0 MSEK 2014. 

Finansnettot blev -1,9 MSEK jämfört med 0,6 
MSEK 2014. Den ökade kostnaden är i huvudsak 
hänförlig till den belåning som finansierar 
verksamheten i A M Stacke Group AB, samt en 
engångsintäkt under 2014. 

Skatteintäkten uppgick till 2,7 (0,0) MSEK, 
motsvarande en genomsnittlig skattesats om + 
24,6 (-) procent. 

Årets resultat blev -8,2 (-5,0) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till 0,94 (-1,20) SEK. 

Nettoomsättningen för jämförbara verksamheter 

var 31,5 MSEK, jämfört med 33,3  MSEK 2014 

och rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK 

jämfört med 0,6 MSEK 2014. 

Omsättning och resultat oktober - 
december 
 

Nettoomsättningen uppgick till 20,7 MSEK 
under fjärde kvartalet, jämfört med 7,7 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol.  

Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,6) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -12,1              
(-33,8) procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var – 0,6 (-2,4) 
MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 1,5 MSEK, jämfört med 0,1 2014, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, 
jämfört med o,0 MSEK motsvarande kvartal 
2014. 

Finansnettot var -0,5 MSEK under kvartalet, 
jämfört med 0,1 MSEK motsvarande kvartal 
2014. Den ökade kostnaden är i huvudsak 
hänförlig till den belåning som finansierar 
verksamheten i A M Stacke Group AB.  

http://www.amnode.se/
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Skatteintäkten under kvartalet uppgick till 1,2 (-
0,3) MSEK, motsvarande en genomsnittlig 
skattesats om + 39,8 (-10,5) procent. 

Periodens resultat blev -1,8 (-2,7) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,13 (-0,55) 
SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -6,3 (2,8) MSEK under perioden.  
Det negativa kassaflödet från den löpande 
verksamheten förklaras i huvudsak av det 
negativa EBITDA resultatet, ökade 
räntekostnader samt en ökad kapitalbindning i 
varulager och kundfordringar vilket till mindre 
del reducerats av ökade leverantörsskulder. 

Investeringar 

Periodens investeringar i materiella anläggnings- 
tillgångar uppgick till 0,3 (1,0) MSEK. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 36,1 MSEK, 
jämfört med - 0,6 MSEK per 31 december 2014. 
Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till 
dels konsolideringen av A M Stacke gruppen 
samt finansieringen av gruppens växande 
verksamhet. Gruppens tillväxt har under 
perioden belastat koncernens rörelsekapital 
med ca 3,7 MSEK. 

Likvida medel uppgick till 0,3 MSEK, jämfört 
med 1,1 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har 
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 
10,5 MSEK, varav – 9,5 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,0 MSEK varav 7,9 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Förvärv och avyttringar 

I början av januari 2015 registrerades 
nyemissionen i A M Stacke Group AB där 
Amnode förvärvade ytterligare 7,2 % av bolaget. 
Amnode ökade därmed sitt innehav från 47,8 till 
55 % därmed övergick A M Stacke Group AB från 
att vara ett intressebolag till att vara ett 
koncernbolag. I april förvärvades ytterligare 
34,9 % via en riktad emission till ägarna av 
minoritetsaktierna i A M Stacke Group AB. I 
december  förvärvades ytterligare 4,7 % genom 
en kvittningsemission vilket innebär att Amnode 
vid periodens utgång äger 93,7 % av A M Stacke 
Group. AMSG koncernen omsatte 69 MSEK 
under 2014. 

Eget kapital 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare uppgick den 31 december 2015 till 
14,1  (15,5 per 2014-12-31) MSEK, vilket 
motsvarar 1,70 (2,76) SEK per utestående aktie. 
Förändringar av antalet utestående aktier och 
eget kapital visas på sidan 6. Några utestående 
options- eller konvertibelprogram fanns inte per 
den 31 december 2015. 

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 49 (14 
per den 31 december 2014). Förvärvet av AM 
Stacke Group AB har bidragit med 35 personer.  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 50, jämfört med 14 2014. 

Ägarstruktur 

Per den 31 december 2015 hade Amnode fem 
ägare som var och en innehade aktier 
motsvarande fem procent eller mer av röste- och 
kapitalandelen i bolaget, totalt äger 73,3%.  

Per den 31 december 2015 hade Amnode AB 
cirka 300 aktieägare. 

Transaktioner med närståenden 

Under perioden 2015 har följande transaktioner 
med närstående gjorts inom Amnode 
koncernen: 

 VD Lars Save har genom bolag utfört 
konsulttjänster samt erhållit ersättning för 
leasad maskinutrustning med 1 150 TSEK. 

 Albin Invest AB sfären har erhållit 2 107 
TSEK för hyra av bolagets lokaler samt 
tillhandahållen leasad maskinutrustning. 

 Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 1 600 
TSEK. 

Samtliga transaktioner med närstående har skett 
på marknadsmässiga villkor.  

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång 

Walfridson Arma Stensjön AB avyttrades i 
början av januari 2016 med en mindre 
reaförlust. Verksamheten i bolaget har överförts 
till Stacke Metall AB i ett tidigare skede och 
bolaget innehöll endast en fastighet som inte 
användes i Amnodes verksamhet. Amnode 
slutförde den företrädesemission som 
beslutades på extra bolagsstämma den 30 
december 2015, i början av februari 2016. 

http://www.amnode.se/
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Amnode gav ut 8 295 648 aktier och emissionen 
tillförde bolaget 3,3 Msek  i nytt eget kapital. 
Emissionen övertecknades 1,5 gånger.  

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till -14,5 (-2,0) MSEK. Moderbolaget 
har nettoinvesterat 15,7 (-) MSEK i aktier i 
dotterbolag. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker 
och osäkerhetsfaktorer typiska för en 
legotillverkare inom svensk industri. 
Strukturarbetet och sammanläggningar som 
skett de senaste åren för att få fram synergier 
skapar i sig egna risker kring värden och extra 
strukturkostnader för ett alltjämt relativt litet 
bolag med få och relativt stora kunder. 
Expansionen kräver ökad rörelsefinansiering 
vilket kräver ytterligare tillgång till extern 
bankfinansiering detta utgör utan jämförelse 
Amnodes största utmaning och risk. 

Redovisningsprinciper 

Amnode AB tillämpar   årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

Utdelning 2015 

Styrelsen har för avsikt att föreslå 
bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas 
för verksamhetsåret 2015. 

Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktörens 
uppfattning är att denna rapport ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- 
faktorer som koncernen står inför. 

Denna rapport har ej varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

 

Stockholm den 24 februari 2016 

Amnode AB 
 
Styrelsen 

För ytterligare information 
kontakta: 

Lars Save 

VD Amnode AB 

Mobil: 0705-90 18 22 

E-mail: lars.save@saveit.se 

Insynspersoners aktieinnehav 

    2015-12-31 

Christian Söderholm   2 241 858 

Lars Save   1 926 804 

Sam Olofqvist   890 208 

Michael Lindström   120 051 

Joakim Lorentzon   51 249 

Peter Ågren   14 206 

Tarja zu dem Berge   - 

Totalt   5 244 376 

      

Insynspersonernas samlade innehav uppgår  

till 63,2 % av bolagets aktier   
 

Finansiell kalender 

Delårsrapport, kvartal 1, 2016 

Delårsrapport, kvartal 2, 2016 

Delårsrapport, kvartal 3, 2016 

Bokslutskommunikén för 2016 

2016-05-10 

2016-08-25 

Nov 2016 

Feb 2017 

Bolagsstämman kommer att hållas den 2 juni 
2016, i Gnosjö 

Om Amnode 

Amnodes mål är att vara en komplett och 
innovativ leverantör och samarbetspartner till 
Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade 
mässings- och stålkomponenter på den 
europeiska marknaden i stora serier för tung 
fordonsindustri, energi och VVS sektor samt 
brandskydd och säkerhet.  

Amnode AB erbjuder produkter från fem 
kärnområden; varmsmide, fleraxlig 
bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning 
och långhålsborrning i två specialiserade 
produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna. 

För mer information 

För mer information om Amnode, vänligen 
besök www.amnode.se 

http://www.amnode.se/
mailto:lars.save@saveit.se
file:///C:/Users/Peter/Desktop/www.amnode.se
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FINANSIELL INFORMATION  

Resultaträkningar för koncernen 

 

 

Rapport över totalresultatet för koncernen 

 

 

2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01

TSEK - 2015-12-31 - 2014-12-31 - 2015-12-31 - 2014-12-31

Nettoomsättning 20 710 7 745 80 174 34 096

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga

varor  och pågående arbete för annans räkning 236 - 1466 -

Övriga rörelseintäkter -228 - 204 -

Summa rörelsens intäkter 20 718 7 745 81 844 34 096

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -9 191 -4 088 -38 697 -17 746

Övriga externa kostnader -5 332 -1 703 -19 026 -8 268

Personalkostnader -6 690 -2 032 -25 381 -7 062

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -1 966 -118 -7 909 -443

Andelar i intresseföretags resultat - -2 364 330 -5 949

Övriga rörelsekostnader -84 - -142 -

Summa rörelsens kostnader -23 263 -10 305 -90 825 -39 468

Rörelseresultat -2 545 -2 560 -8 981 -5 372

Resultat från finansiella poster:

Resultat från finansiella anläggningstillgångar - - - 592

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 127 36 180

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -513 -53 -1 914 -174

Summa finansiella poster -506 74 -1 878 598

Resultat efter finansiella poster -3 051 -2 486 -10 859 -4 774

Aktuell skatt -63 -259 -63 -259

Uppskjuten skatt 1 277 - 2 727 -

Periodens resultat -1 837 -2 745 -8 195 -5 033

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -1 100 -2 745 -6 988 -5 033

Innehav utan bestämmande inflytande -737 - -1 207 -

Resultat per aktie -0,13 -0,55 -0,94 -1,20

Genomsnittligt antal utestående aktier 8 295 4 967 7 470 4 194

Härledning av EBITDA

Rörelseresultat -2 545 -2 560 -8 981 -5 372

Avskrivningar 1 966 118 7 909 443

EBITDA -579 -2 442 -1 072 -4 929

2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01

- 2015-12-31 - 2014-12-31 - 2015-12-31 - 2014-12-31

Periodens resultat -1 837 -2 745 -8 195 -5 033

Övrigt totalresultat, poster som kan komma att

omklassificeras till resultaträkningen: - - - -

Totalresultat för perioden -1 837 -2 745 -8 195 -5 033

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -1 100 -2 745 -6 988 -5 033

Innehav utan bestämmande inflytande -737 - -1 207 -

http://www.amnode.se/
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Balansräkningar för koncernen 

 

 

Eget kapital och antalet aktier 

 

 

 

 

TSEK 2015-12-31 2014-12-31

Goodwill 6 606 -

Materiella anläggningstillgångar 13 869 2 921

Finansiella anläggningstillgångar 9 946 11 116

Kortfristiga fordringar 33 916 8 429

Likvida medel 324 1 095

SUMMA TILLGÅNGAR 64 661 23 561

Aktiekapital (kvotvärde 1,95) 16 175 10 956

Övrigt tillskjutet kapital 3 397 4 444

Annat eget kapital inkl årets resultat -4 993 95

Avsättningar 21 -

Långfristiga skulder 13 251 312

Kortfristiga skulder 36 810 7 754

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 661 23 561

Räntebärande fordringar uppgår till 324 3 740

Räntebärande skulder uppgår till 36 455 3 073

Ställda säkerheter 34 698 7 789

Ansvarsförbindelser - 5 513

TSEK Q4 2015 Q4 2014 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital vid periodens början 16 416 16 240 15 495 13 317

Nyemission - 2 000 8 028 7 211

Förändring av innehav utan bestämmande 

inflytande (minoritetsintresse) - - 1 207 -

Förvärv av minoritetsandel - - -1 956 -

Totalresultat för perioden -1 837 -2 745 -8 195 -5 033

Eget kapital vid periodens slut 14 579 15 495 14 579 15 495

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 14 090 15 495 14 090 15 495

Innehav utan bestämmande inflytande 489 - 489 -

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental

Antal utestående vid periodens början 8 295 4 952 5 618 3 387

Nyemission - 667 2 676 2 231

Antal utestående aktier vid periodens slut 8 295 5 618 8 295 5 618

http://www.amnode.se/
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Kassaflödesanalyser för koncernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01

TSEK - 2015-12-31 - 2014-12-31 - 2015-12-31 - 2014-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 545 -2 560 -8 981 -5 372

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 581 2 482 6 695 6 392

Summa -964 -78 -2 286 1 020

Netto finansiella poster -507 74 -1 878 598

Betald skatt 466 -259 151 -259

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -1 005 -263 -4 013 1 359

Förändringar i rörelsekapitalet 2 336 2 549 -2 321 1 403

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 331 2 286 -6 334 2 762

Kassaflöde från investeringsverksamheten1 382 -2 741 1 476 -10 332

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2

-1 646 1 424 4 087 7 523

Förändring av likvida medel 67 969 -771 -47

Likvida medel vid periodens början 257 126 1 095 1 142

Likvida medel vid årets slut 324 1 095 324 1 095

1. Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -92 -548 -251 -1 011

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -5 602 - -9 321

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 382 382

Förändring av långfristiga fordringar 101 3 409 96 -

Likvida medel i förvärvade dotterföretag -9 - 1249 -

Totalt 382 -2 741 1 476 -10 332

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:

Nyemission 0 1 487 990 7 211

Förändring av lån -797 -63 6 028 312

Förändring av leasingskuld -849 - -2 931 -

Totalt -1 646 1 424 4 087 7 523
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Nyckeltal 

 

 

Aktiedata 

 

 

Q4 2015 Q4 2014 2015 2014

Nettoomsättning, Tsek 20 710 7 745 80 174 34 096

Nettoomsättningstillväxt % 167,4 15,1 135,1 36,2

Rörelseresultat EBITDA, Tsek -579 -2 442 -1 072 -4 929

Rörelsemarginal EBITDA % -2,8 -31,5 -1,3 -14,5

Rörelseresultat, Tsek -2 545 -2 560 -8 981 -5 372

Rörelsemarginal % -12,3 -33,1 -11,2 -15,8

Resultat efter skatt, Tsek -1 837 -2 745 -8 195 -5 033

Soliditet % 22,5 65,8 22,5 65,8

Balanslikviditet % 126 122 126 122

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek 1 331 2 286 -6 334 2 762

Medelantalet anställda 50 15 50 14

Q4 2015 Q4 2014 2015 2014

Genomsnittligt antal utestående aktier 8 294 648 4 951 717 7 469 500 4 194 292

Totalt antal utestående aktier 8 294 648 5 618 384 8 294 648 5 618 384

Resultat per aktie, SEK -0,13 -0,55 -0,94 -1,20

Eget kapital per aktie, SEK 1,70 2,76 1,70 2,76

Börskurs per bokslutsdatum, SEK 1,65 3,50 1,65 3,50

P/E-tal - - - -

Börskurs/Eget kapital 0,97 1,27 0,97 1,27
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Resultaträkningar för moderbolaget 

 

Balansräkningar för moderbolaget  

 

Definitioner 

Rörelseresultat EBITDA 

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar 

Rörelsemarginal EBITDA 

EBITDA i procent av nettoomsättningen 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Soliditet 

Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen. 

Balanslikviditet 

Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 

Medelantalet anställda 

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. 

 

 

 

 

Resultat per aktie 

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare/genomsnittligt antal utestående aktier. 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt 
antal utestående aktier. 

P/E-tal 

Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.  

Börskurs/Eget kapital 

Börskursen i förhållande till resultat per aktie 

 

Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan 

beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra 

att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar 

korrekt.

 

2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01

TSEK - 2015-12-31 - 2014-12-31 - 2015-12-31 - 2014-12-31

Nettoomsättning 60 540 1 670 2 135

Rörelsens kostnader -512 -419 -1 715 -1 654

Rörelseresultat -452 121 -45 481

Finansiella intäkter 136 1 548 646

Finansiella kostnader -14 992 0 -15 077 -3 140

Resultat före bokslutsdispositioner -15 308 122 -14 574 -2 013

Bokslutsdispositioner -95 -412 -95 -412

Resultat före skatt -15 403 -290 -14 669 -2 425

Skatt 98 -157 -63 -157

Periodens resultat -15 305 -447 -14 732 -2 582

TSEK 2015-12-31 2014-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 19 938 22 843

Kortfristiga fordringar 964 75

Likvida medel 70 1 095

SUMMA TILLGÅNGAR 20 972 24 013

Eget kapital 15 636 22 339

Avsättningar 95 -

Kortfristiga skulder 5 241 1 674

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 972 24 013
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