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Januari - september 2016 
 Nettoomsättningen uppgick till 56,5  MSEK (59,5)  

 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -0,4 MSEK (-0,5) 

 Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (-6,4)  

 Resultat efter skatt blev –7,3 MSEK (-6,4) 

 Resultat per aktie blev -0,48 SEK (-0,82) 

 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 16,8 % (23,2) 

 Eget kapital per aktie uppgår till 0,63 SEK (1,88) 

Juli - september 2016 
 Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (17,4)  

 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -0,5 MSEK (-1,8) 

 Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-3,8)  

 Resultat efter skatt blev -2,9 MSEK (-3,5) 

 Resultat per aktie blev -0,16 SEK (-0,44) 

Väsentliga händelser under perioden 
 Under slutet av juli tog bolaget upp ett lån om 2 682 

TSEK från närstående och externa långivare för att 
förstärka koncernens likviditet. Lånen förfaller till 
betalning den 31 december 2017. 

Händelser efter periodens utgång 
 På extra bolagsstämma den 15 november beslutades 

att genomföra en garanterad nyemission vilken tillför 
Amnode 19,9 Msek före emissionskostnader. 
Emissionen omfattar 49 767 888 aktier. 
 

Vår aktie 
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 

2016, var per aktie 2,07 SEK (7 738 avslut) under 179 
handelsdagar på marknadsplatsen (3,08 (185 avslut) 
under samma period 2015, under 58 handelsdagar).  
 

Nyckeltal 

 

Delårsrapport januari – september 2016 

VD:s kommentar:  

” Utmaningarna fortsatte för Amnode under 

Q3 som startade svagt men slutade starkt och i 

linje med vår strukturplan. Vi hoppas nu alla 

att det fundament som vi jobbat hårt för också 

skall materialisera sig i fjärde kvartalet och 

sedan under hela 2017. Vår plan och våra 

förhoppningar kvarstår, årets sista kvartal skall 

bli det allra bästa i Amnodes knappt tioåriga 

historia! ” 

De nya projekt och artiklar som har satts i 

produktion under perioden och som delvis har 

växlat ut under slutet av tredje kvartalet 

kommer att få större genomslag i det fjärde 

kvartalet och i början av nästa år. 

Ledningens hårda arbete för att få ordning på 

produktionsstörningar börjar nu ge frukt, de 

löpande totalkostnaderna för båda produk-  

tionsenheterna  fortsätter sjunka månad för 

månad. Det finns potential i ytterligare 

besparingar som skall kunna realiseras under 

första halvåret 2017. Den externa låne- 

finansieringen möjliggör också en investering 

i en ny press som ersätter den press som 

havererade i slutet av 2015, vilket innebär 

betydande besparingar på årsbasis och inte 

minst en nödvändig förbättring av leverans-

precisionen i SGV.    

Tillgången till rörelselikviditet och som i fallet 

med den havererade pressen tillgång till 

investeringskapital är helt avgörande för 

koncernen. Detta är bakgrunden till styrelsens 

beslut att genomföra en större och till 100% 

garanterad företrädesemission som tillför ca 

20 MSEK. Efter en lång serie av emissioner 

och strukturarbete hoppas vi nu alla att detta 

skall vara den kraftansträngning som skall 

göra att Amnode kan flyga och utvecklas för 

egen maskin. Vi hoppas därmed börja kunna 

betala tillbaka till våra tålmodiga aktieägare 

som har tvingats stötta oss mer eller mindre 

varje år de senaste åren. 

Sam Olofqvist,  

VD och koncernchef 

Q3 

Amnode AB 

Q3 2016 Q3 2015 9 M 2016 9M 2015 2015

Nettoomsättning, TSEK 16 886 17 436 56 467 59 464 80 174

Nettoomsättningstillväxt % -3,2 126,0 -5,0 126,0 135,0

Rörelseresultat EBITDA, TSEK -524 -1 773 -435 -493 -1 072

Rörelsemarginal EBITDA % -3,1 -10,2 -0,8 -0,8 -1,3

Rörelseresultat, TSEK -2 294 -3 753 -5 847 -6 436 -8 981

Rörelsemarginal % -13,6 -21,5 -10,4 -10,8 -11,2

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -1 383 -1 910 -461 -7 665 -6 334

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 maskin-
bearbetade mässing artiklar.  

Händelser under perioden 

Omsättningsminskningen för de första nio 
månaderna jämfört med 2015 beror fortsatt på 
uppstart av nya projekt som skall ge ökade 
volymer under senare delen av året samt ett 
större släp i produktionen än föregående år.   

Det operativa resultatet (Rörelseresultatet 
justerat för resultat från koncern/intressebolag) 
för perioden januari – september 2016 visar en 
resultatbättring om 1,2 MSEK jämfört med 
föregående år trots minskade intäkter om 4,1 
MSEK. Förbättring  beror i huvudsak på 
minskade materialkostnader 3,5 MSEK,  samt 
minskade kostnader för personal, övriga 
kostnader och avskrivningar om 1,8 MSEK. I 
tillägg till ovanstående kan även nämnas de 
ökade kostnader som koncernen haft för att 
säkra den produktion som tidigare producerades 
i den press som havererade i slutet av 2015. 
Extra kostnader för att outsourca produktionen 
beräknas till ca 0,8 MSEK.  

Orderläget är gott inför avslutningen av 2016 
men har gått ned något jämfört med mitten av 
sommaren, de nya projekt som sjösätts under 
slutet av 2016 förstärker orderläget för 2017.  

Planeringshorisonten är fortsatt kort och 
Amnode påverkas såsom övriga 
underleverantörer kraftigt av snabba kast och 
förskjutningar i kundernas planering, avrop och 
utleveranser. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har 
förbättrats med ca 7,2 MSEK jämfört med 
samma period 2015. Rörelsekapitalet har 
förbättrats med 5,7 MSEK, vilket i huvudsak är 
hänförligt till minder utestående 
kundfordringar. För att säkra tillgången till 
likvida medel under sommaren och i samband 
med uppstart av hösten tog Amnode upp  
långfristiga lån från närstående och externa 
långivare om 2,7 MSEK.  

 

Omsättning och resultat januari- 
september 

Nettoomsättningen uppgick till 56,5 MSEK 
under perioden, jämfört med 59,5 MSEK 
motsvarande period i fjol.  

Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,4) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -10,4               
(-10,8) procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var -0,4 (-0,5) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 3,9 MSEK, jämfört med 4,4 2015, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 1,5 MSEK, 
jämfört med 1,5 MSEK motsvarande period 
2015. 

Finansnettot var -1,3 MSEK under perioden, 
jämfört med -1,4 MSEK motsvarande period 
2015. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i A M 
Stacke Group AB.  

Skatteintäkten under kvartalet uppgick till -0,1 
(1,4) MSEK, motsvarande en genomsnittlig 
skattesats om -2 (19) procent. 

Periodens resultat var -7,3 (-6,4) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,48 (-0,82) 
SEK. 

Omsättning och resultat april - juni 
 

Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK 
under andra kvartalet, jämfört med 17,4 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol.  

Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-3,8) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -13,6              
(-21,5) procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var -0,5 (-1,8) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 1,3 MSEK, jämfört med 1,5 2015, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, 
jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 
2015. 

Finansnettot var -0,5 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 
2015. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i A M 
Stacke Group AB.  

Skattekostnaden/intäkten under kvartalet 
uppgick till -0,1 (0,7) MSEK, motsvarande en 
genomsnittlig skattesats om -5 (+16) procent. 

http://www.amnode.se/
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Periodens resultat var -2,9 (-3,5) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,44) 
SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -0,5 (-7,7) MSEK under de första nio 
månaderna.  Det positiva kassaflödet från den 
löpande verksamheten förklaras i huvudsak av 
minskade kundfordringar samt en ökad 
skuldsättning avseende kortfristiga skulder till 
närstående. 

Investeringar 

Årets investeringar i materiella anläggnings- 
tillgångar uppgick till 0,6 (0,2) MSEK. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 34,7 MSEK, 
jämfört med 36,1 MSEK per 31 december 2015. 
Koncernens minskade skuldsättning är hänförlig 
till amortering av lån och amortering av lån 
avseende leasing.  

Likvida medel uppgick till 1,0 MSEK, jämfört 
med 0,3 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har 
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 
9,5 MSEK, varav 8,4 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,7 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Förvärv och avyttringar 

I början av januari avyttrades dotterbolaget 
Walfridssons Arma Stensjön AB. Avyttringen 
medförde en reaförlust om 312 TSEK.  

Eget kapital 

Eget kapital uppgick den 30 september 2016 till 
10,4  (14,6 per 2015-12-31) MSEK, vilket 
motsvarar 0,63 (1,70) 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 2016. 

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 47 
(50 per den 31 december 2015).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 49, jämfört med 50 2015. 
 

Ägarstruktur 

Per den 30 september 2016 hade Amnode AB 4 
ägare som var och en innehade aktier 
motsvarande fem procent eller mer av röste- och 
kapitalandelen i bolaget, totalt äger dessa 65 %. 

Per den 30 september 2016 hade Amnode AB 
cirka 600 aktieägare. 

Tidigare större ägare, Alfanode AB som 
kontrolleras av Amnodes tidigare VD Lars Save 
har delat ut större delen av sitt innehav till 
Alfanodes aktieägare. Lars Saves indirekta 
ägande via Alfanode i Amnode har därmed till 
största delen blivit direkt ägt och ägs inte längre 
via bolag. 

Transaktioner med närståenden 

Under de första nio månaderna 2016 har 
följande transaktioner med närstående gjorts 
inom Amnode koncernen: 

 Styrelsens ordförande Lars Save har genom 
bolag utfört konsulttjänster samt erhållit 
ersättning för leasad maskinutrustning 
med 699 TSEK. 

 Albin Invest AB har erhållit 1 663 TSEK för 
hyra av bolagets lokaler samt 
tillhandahållen leasad maskinutrustning. 

 VD Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 1 415 
TSEK. 

Samtliga transaktioner med närstående har skett 
på marknadsmässiga villkor. 

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång 

I tiden efter balansdagen har bolaget tagit upp 
ytterligare lån som förfaller den 31 december 
2017, om 3 000 TSEK från externa långivare för 
att bland annat investera i en ny press till 
verksamheten i Skultuna.  

På extra bolagsstämma den 15 november 
beslutades att genomföra en garanterad 
nyemission vilken tillför Amnode 19,9 MSEK 
före emissionskostnader. Emissionen omfattar 
49 767 888 aktier. 
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Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 0,6 (0,3) MSEK. Moderbolaget har 
nettoinvesterat 0,0 (9,9) 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 allt jämnt relativt litet 
bolag med få och relativt stora kunder. 
Expansionen kräver ökad rörelsefinansiering 
vilket kräver ytterligare tillgång till extern 
bankfinansiering eller ytterligare nyemissioner 
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. 

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 17 november 2016 

Amnode AB 
 
Styrelsen 

För ytterligare information 
kontakta: 

Sam Olofqvist 

VD Amnode AB 

Mobil: 0705-50 88 82 

E-mail: sam.olofqvist@amsg.se 

Insynspersoners aktieinnehav 

 2016-09-30 

Christian Söderholm 4 448 631 

Sam Olofqvist 2 765 208 

Lars Save 2 475 161 

Tarja zu dem Berge* 1 092 408 

Michael Lindström 270 577 

Peter Ågren 76 412 

Totalt 11 128 397 

 
Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 67,1 % av 

bolagets aktier.  

*Tarja zu dem Berges innehav ovan avser Almi Invests innehav. 

 

Finansiell kalender 

Bokslutskommunikén för 2016 

Delårsrapport, kvartal 1, 2017 

Delårsrapport, kvartal 2, 2017 

Delårsrapport, kvartal 3, 2017 

Februari 2017 

Maj 2017 

Augusti 2017 

November 2017 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-01 2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01

TSEK - 2016-09-30 - 2015-09-30 - 2016-09-30 - 2015-09-30 - 2015-12-31

Nettoomsättning 16 886 17 436 56 467 59 464 80 174

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga

varor  och pågående arbete för annans räkning 616 -224 592 1 230 1 466

Övriga rörelseintäkter 26 164 -49 432 204

Summa rörelsens intäkter 17 528 17 376 57 010 61 126 81 844

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -9 090 -8 636 -25 932 -29 506 -38 697

Övriga externa kostnader -3 952 -5 550 -13 189 -13 694 -19 026

Personalkostnader -5 018 -4 939 -18 048 -18 691 -25 381

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -1 770 -1 980 -5 412 -5 943 -7 909

Andelar i intresseföretags resultat - - -312 330 330

Övriga rörelsekostnader 8 -24 36 -58 -142

Summa rörelsens kostnader -19 822 -21 129 -62 857 -67 562 -90 825

Rörelseresultat -2 294 -3 753 -5 847 -6 436 -8 981

Resultat från finansiella poster:

Resultat från finansiella anläggningstillgångar - - - - -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 5 20 29 36

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -460 -454 -1350 -1401 -1 914

Summa finansiella poster -452 -449 -1 330 -1 372 -1 878

Resultat efter finansiella poster -2 746 -4 202 -7 177 -7 808 -10 859

Aktuell skatt -127 - -127 - 2 664

Uppskjuten skatt - 693 - 1 450 -

Periodens resultat -2 873 -3 509 -7 304 -6 358 -8 195

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -2 384 -3 633 -6 815 -5 888 -6 988

Innehav utan bestämmande inflytande -489 124 -489 -470 -1 207

Resultat per aktie -0,16 -0,44 -0,48 -0,82 -0,94

Genomsnittligt antal utestående aktier 16 589 8 295 14 119 7 194 7 470

Härledning av EBITDA

Rörelseresultat -2 294 -3 753 -5 847 -6 436 -8 981

Avskrivningar 1 770 1 980 5 412 5 943 7 909

EBITDA -524 -1 773 -435 -493 -1 072

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

 

 

Eget kapital och antalet aktier 

 

 

 

 

 

 

 
  

TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Goodwill 5 073 7 117 6 606

Materiella anläggningstillgångar 9 986 15 185 13 869

Finansiella anläggningstillgångar 10 096 8 644 9 946

Kortfristiga fordringar 35 742 39 636 33 916

Likvida medel 975 257 324

SUMMA TILLGÅNGAR 61 872 70 839 64 661

Aktiekapital (kvotvärde 1,95) 4 147 16 175 16 175

Övrigt tillskjutet kapital 18 543 4 791 3 397

Annat eget kapital inkl årets resultat -12 297 -4 550 -4 993

Avsättningar 21 21

Långfristiga skulder 13 126 9 639 13 251

Kortfristiga skulder 38 332 44 784 36 810

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 872 70 839 64 661

Räntebärande fordringar uppgår till 975 257 324

Räntebärande skulder uppgår till 35 692 38 056 36 455

Ställda säkerheter 34 946 44 366 34 698

Ansvarsförbindelser - - -

TSEK Q3 2016 Q3 2015 Q1-Q3 2016 Q1 - Q3 2015 2015-12-31

Eget kapital vid periodens början 13 266 19 925 14 579 15 495 15 495

Nyemission - - 3 118 8 028 8 028

Förändring av innehav utan bestämmande 

inflytande (minoritetsintresse) - - - 1 249 1 207

Förvärv av minoritetsandel - - - -1 998 -1 956

Totalresultat för perioden -2 873 -3 509 -7 304 -6 358 -8 195

Eget kapital vid periodens slut 10 393 16 416 10 393 16 416 14 579

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 10 393 15 568 10 393 15 568 14 090

Innehav utan bestämmande inflytande - 848 - 848 489

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-01 2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01

TSEK - 2016-09-30 - 2015-09-30 - 2016-09-30 - 2015-09-30 - 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 294 -3 753 -5 847 -6 436 -8 981

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 876 1 478 5 835 5 114 6 695

Summa -418 -2 275 -12 -1 322 -2 286

Netto finansiella poster -450 -448 -1 328 -1 371 -1 878

Betald skatt -57 -315 -145 -315 151

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -925 -3 038 -1 485 -3 008 -4 013

Förändringar i rörelsekapitalet -458 1 128 1 024 -4 657 -2 321

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 383 -1 910 -461 -7 665 -6 334

Kassaflöde från investeringsverksamheten
1

-410 -135 -353 1 094 1 476

Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 2 536 1 571 1 465 5 733 4 087

Förändring av likvida medel 744 -474 651 -838 -771

Likvida medel vid periodens början 231 731 324 1 095 1 095

Likvida medel vid årets slut 975 257 975 257 324

1. Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -410 -130 -553 -159 -251

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - 200 - -

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 382

Förändring av långfristiga fordringar - -5 - -5 96

Likvida medel i förvärvade dotterföretag - - - 1 258 1 249

Totalt -410 -135 -353 1 094 1 476

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:

Nyemission - - 1 643 990 990

Förändring av checkräkningskredit och fakturabelåning 355 - -297 - -

Förändring av lån 2 152 2 013 1 772 6 825 6 028

Förändring av leasingskuld -89 -442 -1 615 -2 082 -2 931

Förändring av långfristiga fordringar 118 - -38 - -

Totalt 2 536 1 571 1 465 5 733 4 087

http://www.amnode.se/
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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 2016 Q3 2015 9M 2016 9M 2015 2015

Nettoomsättning, Tsek 16 886 17 436 56 467 59 464 80 174

Nettoomsättningstillväxt % -3,2 126,0 -5,0 126,0 135,0

Rörelseresultat EBITDA, Tsek -524 -1 773 -435 -493 -1 072

Rörelsemarginal EBITDA % -3,1 -10,2 -0,8 -0,8 -1,3

Rörelseresultat, Tsek -2 294 -3 753 -5 847 -6 436 -8 981

Rörelsemarginal % -13,6 -21,5 -10,4 -10,8 -11,2

Resultat efter skatt, Tsek -2 873 -3 509 -7 304 -6 358 -8 195

Soliditet % 16,8 23,2 16,8 23,2 22,5

Balanslikviditet % 93 242 93 242 126

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek -1 383 -1 910 -461 -7 665 -6 334

Medelantalet anställda 49 52 49 51 50

Q3 2016 Q3 2015 9M 2016 9M 2015 2015

Genomsnittligt antal utestående aktier 16 589 296 8 294 648 12 856 704 7 194 450 7 469 500

Totalt antal utestående aktier 16 589 296 8 294 648 16 589 296 8 294 648 8 294 648

Resultat per aktie, SEK -0,16 -0,44 -0,48 -0,82 -0,94

Eget kapital per aktie, SEK 0,63 1,88 0,63 1,88 1,70

Börskurs per bokslutsdatum, SEK 0,90 2,44 0,90 2,44 1,65

P/E-tal - - - - -

Börskurs/Eget kapital 1,44 1,30 1,44 1,30 0,97
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Resultaträkningar för moderbolaget 

 

 

Balansräkningar för moderbolaget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-01 2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01

TSEK - 2016-09-30 - 2015-09-30 - 2016-09-30 - 2015-09-30 - 2015-12-31

Nettoomsättning 420 530 1 260 1 080 1 670

Rörelsens kostnader -207 -230 -952 -973 -1 715

Rörelseresultat 213 300 308 107 -45

Finansiella intäkter 166 186 422 226 548

Finansiella kostnader -90 -34 -153 -51 -15 077

Resultat före bokslutsdispositioner 289 452 577 282 -14 574

Bokslutsdispositioner - - - - -95

Resultat före skatt 289 452 577 282 -14 669

Skatt -127 -99 -127 -62 -63

Periodens resultat 162 353 450 220 -14 732

TSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 21 938 32 205 19 938

Kortfristiga fordringar 3 016 1 482 964

Likvida medel 751 44 70

SUMMA TILLGÅNGAR 25 705 33 731 20 972

Eget kapital 19 331 30 940 15 636

Avsättningar 95 - 95

Långfristiga skulder 2 682 - -

Kortfristiga skulder 3 597 2 791 5 241

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 705 33 731 20 972
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