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Januari - september 2018 
 Nettoomsättningen uppgick till 56,6 MSEK (53,7)  

 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till 1,7 MSEK (-2,0) 

 Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (-7,1)  

 Resultat efter skatt blev –3,8 MSEK (-8,5) 

 Resultat per aktie blev -0,02 SEK (-0,12) 

 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 33,9 % (36,9) 

 Eget kapital per aktie uppgår till 0,07 SEK (0,25) 

Juli - september 2018 
 Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK (14,5)  

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

 Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-3,7)  

 Resultat efter skatt blev -2,4 MSEK (-4,2) 

 Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,05) 

Väsentliga händelser under kvartalet 
 En företrädesemission som fulltecknades uppgående 

till 6,1 MSEK slutfördes i mitten av juli, emissionen 
registrerades i början av augusti 2018. 
 

Händelser efter kvartalets utgång 
 Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets 

utgång.   

Vår aktie 
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 

2018, var per aktie 0,11 SEK (10 693 avslut) under 188 
handelsdagar på marknadsplatsen (0,78 (10 222 
avslut) under samma period 2017, under 184 
handelsdagar).  
 

Nyckeltal 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamheten 

Q3 2018 Q3 2017 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017 2017

Nettoomsättning, TSEK 14 489 14 501 56 573 53 672 71 855

Nettoomsättningstillväxt % -0,1 -14,1 5,4 -4,9 -5,5

Rörelseresultat EBITDA, TSEK -243 -2 022 1 704 -2 024 -6 335

Rörelsemarginal EBITDA % -1,7 -13,9 3,0 -3,8 -8,8

Rörelseresultat, TSEK -1 891 -3 716 -2 616 -7 102 -12 877

Rörelsemarginal % -13,1 -25,6 -4,6 -13,2 -17,9

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -199 -1 365 -3 764 -8 716 -10 152

Delårsrapport januari – september 2018 

VD:s  kommentar: 
Amnode rapporterar en kraftig resultatförbättring för hela 
perioden med ett rörelseresultat EBITDA om 1,7 mkr (-2,0) och 
+4,5 mkr i bättre rörelseresultat – 2,6 mk (-7,1) mkr jmf med 
samma period, jan-sept föregående år. Nettoomsättnings-
tillväxten för perioden blev 5,4 %.  

Vårt rörelseresultat är trots de kraftiga förbättringarna fortsatt 
negativt, vilket vi jobbar extremt hårt med under sista kvartalet. 
Vårt förbättringsarbete fortskrider och våra kommunicerade 
finansiella mål ligger fast. Vi arbetar hårt med rationaliseringar 
och att utveckla våra processer, vi bygger upp nya 
produktionsceller och driftsätter nya maskiner. Vi är bättre 
förberedda än någonsin efter det senaste kvartalet att ta oss an de 
nya volymer som vi förväntar oss för resten av året och inför 
2019. Fjärde kvartalet har också börjat bra, oktober levererar ett 
positivt rörelseresultat och en bra faktureringsvolym.  

Under senaste kvartalen har arbetet med att bygga en stark 
industrigrupp fortskridit. Vi ligger dock något kvartal efter vår 
ursprungliga plan men räknar med att vi under 2019 ha tagit in 
tidigare förseningar. Vår produktionsenhet i Skultuna är nu 
organiserad på ett bättre sätt och utrustningen har kompletterats 
eller moderniseras och enheten är klar för att leverera de ökade 
volymerna som vi har planerat för 2019.  

I dag pågår ett intensivt arbete att utveckla vår Gnosjö enhet 
både vad avser de interna processerna och maskinparken. Under 
våren har vi uppgraderat våra verksamhetssystem (IATF och 
ISO), vilket är ett viktigt arbete för vår framtida expansion. Vi har 
senaste åren haft svårt att få lönsamhet i vissa projekt pga att 
vissa maskiner inte varit optimala eller effektiva.  Under hösten 
har ett antal helt nya maskiner installerats och driftsatts och 
ytterligare någon maskin kommer att driftsättas innan året är 
slut. Detta har kortsiktigt belastat oss men kommer att ge positiv 
effekt framöver. 

Vår orderstock är rejält bättre idag än förra året samma tid och 
följer vår plan att nå våra finansiella mål 2019. Vi är som alltid 
beroende av att våra kunder fortsätter att utvecklas på de positiva 
sätt som skett i år och att våra nya projekt som vi arbetar med 
kommer att bära frukt. 

Projekten från de globala kunderna som vi tecknade avtal med 
under hösten 2017 tar större och större del av vår produktions-
kapacitet i anspråk som planerat Vi har idag 5 stora kunder som 
ger en bra bas för vår framtida expansion och varje kund står för 
10-25% av vår försäljning. Under året har samarbetet fördjupats 
med våra nyckelkunder, vilket inneburit att vi har ett stort antal 
nya projekt som vi jobbar med och som vi hoppas skall ge viktiga 
nya volymer den närmaste åren. Produktmixen är idag väl 
anpassad till vår produktionsapparat, vilket varit en mycket 
viktig faktor till den kraftiga förbättringen av rörelseresultatet. Vi 
är nöjda med förändringstakten men inte nivån. Ett aktivt 
inköpsarbete och hög automatiseringsgrad är vårt focus för att 
lyfta gruppen till den nivå som Amnode förtjänar. 

Under året har vi gjort några viktiga rekryteringar men framför 
allt utvecklat befintlig personal. Vi bedömer att stor del av den 
planerade expansionen kan ske med befintlig personal genom att 
effektivare använda den nya kapacitet vi har skapat under året. 

Sam Olofqvist, VD och koncernchef 

Q3 
Amnode AB (publ) 

http://www.amnode.se/
http://www.amnode.se/
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Amnode AB äger 100 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 AB äger också dotterbolaget SGV Forging 
in Skultuna AB som är koncernens smedja i 
Skultuna och leverantör av varmpressade 
maskinbearbetade mässingartiklar. 

Händelser under perioden 

Omsättningsökningen för de första nio 
månaderna jämfört med 2017 som uppgår till ca 
5 % är ett resultat av att de avtal som tecknades 
under hösten 2017 börjar belägga vår produktion 
samt att vår enhet i Skultuna ökat sin andel 
externa kunder. 

Det operativa resultatet EBITDA för perioden 
januari – september 2018 visar en 
resultatförbättring om 3,7 MSEK jämfört med 
föregående år vilket förklaras dels av högre 
omsättning, lägre materialkostnader och lägre 
personalkostnader, vilket visar att de åtgärder 
som vidtagits de senaste åren börjar ge frukt.  

Det är ett fortsatt gott orderläge inför 
avslutningen av 2018, orderstocken har 
förstärkts under perioden.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten har 
förbättrats med ca 5,0 MSEK jämfört med 
samma period 2017. Vilket dels förklaras av ett 
bättre rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) om ca 3,7 MSEK. Rörelsekapitalet har 
förbättrats med 1,6 MSEK, vilket i huvudsak är 
hänförligt till en effektivare hantering av 
rörelsekapitalet. Dock har lageruppbyggnaden 
fortsatt vilket innebär en belastning av 
rörelsekapitalet, ett åtgärdspaket har satts in för 
att nå en förbättrad omsättningshastighet på 
lagret. 

Omsättning och resultat januari- 
september 

Nettoomsättningen uppgick till 56,6 MSEK 
under perioden, jämfört med 53,7 MSEK 
motsvarande period i fjol.  

Rörelseresultatet EBITDA var 1,7 (-2,0) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 2,8 MSEK, jämfört med 3,6 2017, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 1,5 MSEK, 
jämfört med 1,5 MSEK motsvarande period 
2017. 

Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (-7,1) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -4,6 (-13,2) 
procent. 

Finansnettot var -1,2 MSEK under perioden, 
jämfört med -1,1 MSEK motsvarande period 2017. 
Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i de 
operativa bolagen.  

Skattekostnaden under perioden uppgick till          
- (-0,2) MSEK, motsvarande en genomsnittlig 
skattesats om - (-3) procent. 

Periodens resultat var -3,8 (-8,5) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,12) 
SEK. 

Händelser under kvartalet 

Företrädsemissionen som beslutades i maj 2018 
och som genomfördes i syfte att möjliggöra 
nödvändiga rationaliseringar för att öka 
lönsamheten, inköp av nödvändig 
produktionsutrustning och stärka tillgången till 
rörelsekapital över sommaren och vid åter-
starten efter sommaruppehållet. Emissionen 
omfattade 139 558 163 aktier och registrerades 
den 8:e augusti 2018 genom emissionen 
förstärkte likviditeten med 4,8 MSEK. 

Omsättning och resultat juli-sept 
 

Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK 
under tredje kvartalet, jämfört med 14,5 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol.  

Rörelseresultatet EBITDA var -0,2 (-2,0) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 1,1 MSEK, jämfört med 1,2 2017, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, 
jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 
2017. 

Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-3,7) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -13,1              
(-25,6) procent. 

Finansnettot var -0,5 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,3 MSEK motsvarande kvartal 
2017. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i de 
operativa bolagen samt ökade 
finansieringskostnader för maskininvesteringar.  

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till         
-0,0 (-0,1) MSEK, motsvarande en genomsnittlig 
skattesats om - (-3) procent. 

http://www.amnode.se/
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Periodens resultat var -2,4 (-4,2) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,05) 
SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -3,8 (-8,7) MSEK under de första nio 
månaderna.  Det negativa kassaflödet från den 
löpande verksamheten förklaras i huvudsak av 
minskade övriga rörelseskulder samt en ökad 
lageruppbyggnad.  

Investeringar 

Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 4,2 (2,0) MSEK. Vilket i 
huvudsak avser maskininvesteringar, bland annat 
en ny svarv för ca 2,0 MSEK. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 22,6 MSEK, 
jämfört med 13,7 MSEK per 31 december 2017. 
Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till 
minskad kassa.  

Likvida medel uppgick till 3,6 MSEK, jämfört 
med 0,1 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har 
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 
8,5 MSEK, varav 7,6 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 6,9 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Eget kapital 

Eget kapital uppgick den 30 september 2018 till 
20,5 (20,0 per 2017-12-31) MSEK, vilket 
motsvarar 0,07 (0,11 per 2017-12-31) 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 3o 
september 2018.  

Aktien 

Efter att företrädesemissionen registrerades den 
8 augusti 2018 är Amnodes aktiekapital fördelat 
på 314 005 867 aktier med ett kvotvärde om 0,05 
SEK. Samtliga aktier utgörs av samma serie och 
äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. 
Aktien handlas sedan den 8 december 2008 på 
AktieTorget under kortnamnet AMNO och med 
ISIN-kod SE0002069633. 

 

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 44 
(43 per den 31 december 2017).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 43, jämfört med 45 2017. 
 

Ägarstruktur 

Per den 30 september 2018 hade Amnode AB 2 
ägare som var och en innehade aktier 
motsvarande fem procent eller mer av röste- och 
kapitalandelen i bolaget, totalt äger dessa 17,9 % 
tillsammans. 

Per den 30 september 2018 hade Amnode AB 
(publ) ca 1 600 aktieägare. 

Transaktioner med närståenden 

Under de första nio månaderna 2018 har 
följande transaktioner med närstående gjorts 
inom Amnode koncernen: 

 Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 1 449 
TSEK. 

 Lars Save har genom bolag utfört 
konsulttjänster samt erhållit ersättning för 
leasad maskinutrustning med 359 TSEK. 

 Marcus Stacke har genom bolag erhållit 404 
TSEK för hyra av tillhandahållen 
maskinutrustning. 

Samtliga transaktioner med närstående har skett 
på marknadsmässiga villkor eller lägre. 

Händelser efter periodens utgång 

Inga väsentliga händelser har skett efter 
kvartalets utgång.   

 

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 0,6 (0,5) MSEK. 

 

 

 

http://www.amnode.se/
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker 
och osäkerhetsfaktorer typiska för en 
legotillverkare inom svensk industri. För 
Amnode är priset på dollar, råvarorna koppar 
och zink avgörande för produktions-
kostnaderna. Snabba upp- och nedgångar i dessa 
variabler innebär en mix utanför Amnodes 
kontroll som starkt påverkar rörelsens resultat.  

Den volym mässiga expansionen kräver ökad 
rörelsefinansiering vilket kräver ytterligare 
tillgång till extern finansiering eller ytterligare 
kapital via nyemissioner sådan finansiering kan 
inte garanteras utan utgör också en risk för 
Amnode. För en mer fullständig beskrivning av 
risker och osäkerhetsfaktorer se 2017 års 
Årsredovisning för Amnode AB. 

Redovisningsprinciper 

Amnode AB tillämpar   årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 

(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

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 15 november 2018 

Amnode AB 
 
Styrelsen 

För ytterligare information 
kontakta: 

Sam Olofqvist 

VD Amnode AB (publ) 

Mobil: 070 550 88 82 

E-mail: sam.olofqvist@amsg.se 

 

 

 

Insynspersoners aktieinnehav  

 2018-09-30 

Lars Save 32 500 000 

Sam Olofqvist 23 635 899 

Michael Lindström 13 806 804 

Lars Olof Delin 13 466 665 

Peter Ågren 2 880 000 

Peter Larsson 1 800 000 

Totalt 88 089 368 

 
Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 28,05% av 
bolagets aktier.  
 

Finansiell kalender 

Bokslutskommunikén för 2018 

Delårsrapport, kvartal 1, 2019 

Delårsrapport, kvartal 2, 2019 

Delårsrapport, kvartal 3, 2019 

28 februari 2019 

Maj 2019 

Augusti 2019 

November 2019 
 

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/
file:///C:/Users/Peter/Desktop/www.amnode.se
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FINANSIELL INFORMATION  
Resultaträkningar för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01

TSEK - 2018-09-30 - 2017-09-30 - 2018-09-30 - 2017-09-30 - 2017-12-31

Nettoomsättning 14 489 14 501 56 573 53 672 71 855

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga

varor  och pågående arbete för annans räkning 149 -1 574 824 668 776

Övriga rörelseintäkter 463 225 3 772 275 512

Summa rörelsens intäkter 15 101 13 152 61 169 54 615 73 143

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -6 985 -6 795 -30 079 -27 326 -35 523

Övriga externa kostnader -3 643 -3 461 -12 757 -11 991 -17 240

Personalkostnader -4 628 -4 877 -16 034 -17 224 -23 274

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -1 648 -1 694 -4 320 -5 078 -6 542

Övriga rörelsekostnader -88 -41 -595 -98 -3 441

Summa rörelsens kostnader -16 992 -16 868 -63 785 -61 717 -86 020

Rörelseresultat -1 891 -3 716 -2 616 -7 102 -12 877

Resultat från finansiella poster:

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - -4 - - 6

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -509 -328 -1 162 -1135 -1 496

Summa finansiella poster -509 -332 -1 162 -1 135 -1 490

Resultat efter finansiella poster -2 400 -4 048 -3 778 -8 237 -14 367

Aktuell skatt - - - - -

Uppskjuten skatt 0 -109 - -228 -6 015

Periodens resultat -2 400 -4 157 -3 778 -8 465 -20 382

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -2 400 -4 157 -3 778 -8 465 -20 382

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Resultat per aktie -0,01 -0,05 -0,02 -0,12 -0,27

Genomsnittligt antal utestående aktier 259 396 83 141 197 709 70 218 74 504

Härledning av EBITDA

Rörelseresultat -1 891 -3 716 -2 616 -7 102 -12 877

Avskrivningar 1 648 1 694 4 320 5 078 6 542

EBITDA -243 -2 022 1 704 -2 024 -6 335

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

 
 
 
Eget kapital och antalet aktier 
 

 
 
 
 
 
 

  

TSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital - - 13 084

Goodwill 984 3 029 2 517

Materiella anläggningstillgångar 13 568 10 402 9 982

Finansiella anläggningstillgångar 4 452 10 240 4 452

Kortfristiga fordringar 37 970 35 290 36 117

Likvida medel 3 588 839 108

SUMMA TILLGÅNGAR 60 562 59 800 66 260

Aktiekapital 26 167 21 806 21 806

Övrigt tillskjutet kapital 38 149 28 282 38 161

Annat eget kapital inkl årets resultat -43 786 -28 000 -40 008

Avsättningar 21 21 21

Långfristiga skulder 8 915 6 775 7 083

Kortfristiga skulder 31 096 30 916 39 197

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 562 59 800 66 260

Räntebärande fordringar uppgår till 3 588 839 13 192

Räntebärande skulder uppgår till 26 185 25 463 26 852

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

TSEK Q3 2018 Q3 2017 2018 2017 2017

Eget kapital vid periodens början 18 090 26 155 19 959 24 403 24 403

Nyemission 7 067 - 6 976 6 260 19 343

Emissionskostnader -2 227 90 -2 227 -110 -3 259

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 

(minoritetsintresse) - - -400 - -146

Totalresultat för perioden -2 400 -4 157 -3 778 -8 465 -20 382

Eget kapital vid periodens slut 20 530 22 088 20 530 22 088 19 959

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 20 530 22 088 20 530 22 088 19 959

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental

Antal utestående vid periodens början 174 448 66 357 87 224 51 503 51 503

Nyemission 139 558 20 867 226 782 35 721 35 721

Antal utestående aktier vid periodens slut 314 006 87 224 314 006 87 224 87 224

Jan - Sept

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01

TSEK - 2018-09-30 - 2017-09-30 - 2018-09-30 - 2017-09-30 - 2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 891 -3 716 -2 616 -7 102 -12 877

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 543 1 694 4 005 5 077 9 415

Summa -348 -2 022 1 389 -2 025 -3 462

Netto finansiella poster -509 -332 -1 162 -1135 -1 490

Betald skatt -95 -50 -167 -164 126

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -952 -2 404 60 -3 324 -4 826

Förändringar i rörelsekapitalet 753 1 039 -3 824 -5 392 -5 326

Kassaflöde från den löpande verksamheten -199 -1 365 -3 764 -8 716 -10 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten
1

-2 335 -354 -4 192 -1 990 -2 670

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2

3 323 190 11 436 8 542 9 927

Förändring av likvida medel 789 -1 529 3 480 -2 164 -2 895

Likvida medel vid periodens början 2 799 2 368 108 3 003 3 003

Likvida medel vid årets slut 3 588 839 3 588 839 108

1. Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 335 -354 -3 792 -1 990 -2 523

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - -400 - -

Totalt -2 335 -354 -4 192 -1 990 -2 670

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:

Nyemission 4 840 3 110 14 684 12 092 12 092

Förändring av checkräkningskredit och fakturabelåning -1 893 -1 788 -2 555 1 694 4 005

Förändring av lån -425 -665 -1 142 -2 998 -3 596

Förändring av leasingskuld 801 -466 449 -2 278 -2 607

Förändring av långfristiga fordringar 0 -1 0 32 33

Totalt 3 323 190 11 436 8 542 9 927
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Nyckeltal 

 
 
 
Aktiedata 

 
 
 
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. 

 

Q3 2018 Q3 2017 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017 2017

Nettoomsättning, Tsek 14 489 14 501 56 573 53 672 71 855

Nettoomsättningstillväxt % -0,1 -14,1 5,4 -4,9 -5,5

Rörelseresultat EBITDA, Tsek -243 -2 022 1 704 -2 024 -6 335

Rörelsemarginal EBITDA % -1,7 -13,9 3,0 -3,8 -8,8

Rörelseresultat, Tsek -1 891 -3 716 -2 616 -7 102 -12 877

Rörelsemarginal % -13,1 -25,6 -4,6 -13,2 -17,9

Resultat efter skatt, Tsek -2 400 -4 157 -3 778 -8 465 -20 382

Soliditet % 33,9 36,9 33,9 36,9 30,0

Balanslikviditet % 134 117 134 117 92

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek -199 -1 365 -3 764 -8 716 -10 152

Medelantalet anställda 43 44 43 45 43

Q3 2018 Q3 2017 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017 2017

Genomsnittligt antal utestående aktier 259 396 151 83 141 243 197 709 127 70 217 794 74 504 252

Totalt antal utestående aktier 314 005 867 87 223 852 314 005 867 87 223 852 87 223 852

Resultat per aktie, SEK -0,01 -0,05 -0,02 -0,12 -0,27

Eget kapital per aktie, SEK 0,07 0,25 0,07 0,25 0,23

Eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK 0,07 0,25 0,07 0,25 0,11

Börskurs per bokslutsdatum, SEK 0,126 0,29 0,126 0,29 0,15

P/E-tal - - - - -

Börskurs/Eget kapital 1,93 1,15 1,93 1,15 0,65
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Resultaträkningar för moderbolaget 
 

 
 
Balansräkningar för moderbolaget 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01

TSEK - 2018-09-30 - 2017-09-30 - 2018-09-30 - 2017-09-30 - 2017-12-31

Nettoomsättning 420 457 1 260 1 297 1 680

Rörelsens kostnader -173 -191 -753 -1 002 -1 505

Rörelseresultat 247 266 507 295 175

Finansiella intäkter 38 67 112 201 268

Finansiella kostnader - -4 -2 -7 -16 160

Resultat före bokslutsdispositioner 285 329 617 489 -15 717

Bokslutsdispositioner - - - - -

Resultat före skatt 285 329 617 489 -15 717

Skatt - -73 - -108 -

Periodens resultat 285 256 617 381 -15 717

TSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital - - 13 084

Finansiella anläggningstillgångar 18 896 23 297 17 496

Kortfristiga fordringar 7 726 6 702 639

Likvida medel 3 377 439 0

SUMMA TILLGÅNGAR 29 999 30 438 31 219

Eget kapital 29 757 30 169 24 391

Avsättningar 95 95 95

Kortfristiga skulder 147 174 6 733

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 999 30 438 31 219
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