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Januari - juni 2017 

 Nettoomsättningen uppgick till 39,2 MSEK (39,6)  

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

 Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-3,6)  

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

 Resultat per aktie blev -0,07 SEK (-0,32) 

 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37,6 % (21,5) 

 Eget kapital per aktie uppgår till 0,39 SEK (0,87) och 
efter full utspädning 0,30 SEK (0,87). 

April - juni 2017 
 Nettoomsättningen uppgick till 19,0 MSEK (20,5)  

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

 Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-1,7)  

 Resultat efter skatt blev -1,0 MSEK (-2,1) 

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

Väsentliga händelser under kvartalet 
 På ordinarie årsstämma i juni valdes Bajram Nuhi och 

Peter Larsson till nya styrelseledamöter. Tarja zu dem 
Berge utsågs till ny styrelseordförande samt Lars Save 
utsågs till VD och koncernchef för Amnodegruppen. Förre 
VD:n Sam Olofqvist fortsätter sin roll som koncernens 
operativa chef och VD i AM Stacke Group AB. 

 Under perioden har Amnode tecknat ett treårsavtal 
med en viktig kund inom tunga fordon med ett årligt 
ordervärde om ca 10 MSEK per år.  

 I slutet av juni beslutade styrelsen för Amnode AB att 
genomföra en riktad emission om 20 866 668 aktier 
som tillförde Bolaget cirka 6,3 MSEK före 
emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.  
 

Händelser efter periodens utgång 
 I början av juli förnyade Amnode sitt leveransavtal 

med Scania. Det förnyade avtalet sträcker sig fram 
till sista december 2018 och omfattar ca 30 MSEK i 
ordervärde.  

Vår aktie 
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 

2017, var per aktie 0,41 SEK (5 805 avslut) under 119 
handelsdagar på marknadsplatsen (3,18 (7 271 avslut) 
under samma period 2016, under 119 handelsdagar).  
 

Nyckeltal  

 

 
 

Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 2016

Nettoomsättning, TSEK 18 952 20 512 39 171 39 581 76 062

Nettoomsättningstillväxt % -7,6 -6,9 -1,0 -5,8 -5,1

Rörelseresultat EBITDA, TSEK 1 113 118 -2 89 -1 170

Rörelsemarginal EBITDA % 5,9 0,6 0,0 0,2 -1,5

Rörelseresultat, TSEK -540 -1 702 -3 386 -3 553 -8 570

Rörelsemarginal % -2,8 -8,3 -8,6 -9,0 -11,3

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -266 193 -7 351 922 112

Delårsrapport januari – juni 2017 

VD:s kommentar:  

” Andra kvartalet blev helt klart en besvikelse, en 
stor planeringsmiss hos Stacke ledde till ett stort 
släp i produktionen och utleveranser, med akut 
likviditetsbrist i juni – juli som följd.  

En riktad emission löste knuten och nu är 
kassaflödet åter igång igen efter semestern. 
Amnode har meddelat att man planerar att följa 
upp denna emission med en företrädesemission 
under fjärde kvartalet. Av årets första sex 
månader har Amnode haft fyra månader med 
positivt EBITDA, mars till juni trots engångs-
kostnader om cirka 1 MSEK i samband med 
produktionssättning av den nya pressen i 
Skultuna. Under perioden augusti till december 
förväntas EBITDA vara positivt varje månad. 

Trots engångskostnaderna enligt ovan så 
förbättrades EBITDA resultatet kraftigt i andra 
kvartalet och blev 1,1 MSEK, en EBITDA 
marginal om 5,3 % (0,1 MSEK och 0%, 2016). 
Resultat per aktie förbättrades till -0,07 mot -0,32 
för första halvåret 2016. Eget kapital per aktie är 
0,30 (0,87). Det går framåt men vi är så klart inte 
nöjda med detta.  

Orderingången är fortsatt god, Amnode har 
under sommaren annonserat förnyade avtal från 
flera av de ledande tillverkarna av tunga fordon.  

Ett stort antal nya projekt och artiklar har satts i 
produktion, vilka skall växla ut framför allt under 
slutet av tredje men framför allt under fjärde 
kvartalet. Fjärde kvartalet blir avgörande för hur 
mycket av produktions-/  leveranssläpet vi orkar 
köra ikapp. 

Avgörande faktorer för Amnodes produktions-
kostnader är priset på dollar, koppar och zink, 
snabba variationer i dessa kostnader innebär 
kort sagt en dödlig mix av variabler utanför vår 
kontroll som starkt påverkar Amnodes resultat-
förmåga. 

Sammantaget så står Amnode fast i sina tidigare 
annonserade finansiell mål. Minst 100 Mkr i 
omsättning och minst 12 % i EBITDA i bokslutet 
2019. Även om viss tidsmässig förskjutning inte 
kan uteslutas.  

Lars Save, VD och koncernchef 

Q2 

Amnode AB (publ), org nr 556722-7318 

Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 2016

Nettoomsättning, TSEK 18 952 20 512 39 171 39 581 76 062

Nettoomsättningstillväxt % -7,6 -6,9 -1,0 -5,8 -5,1

Rörelseresultat EBITDA, TSEK 1 113 118 -2 89 -1 170

Rörelsemarginal EBITDA % 5,9 0,6 0,0 0,2 -1,5

Rörelseresultat, TSEK -540 -1 702 -3 386 -3 553 -8 570

Rörelsemarginal % -2,8 -8,3 -8,6 -9,0 -11,3

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -266 193 -7 351 922 112

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 Forging in 
Skultuna AB som är koncernens smedja i 
Skultuna och leverantör av varmpressade 
maskinbearbetade mässing artiklar.  

Händelser under perioden 

Omsättningsminskningen om 0,4 MSEK för det 
första halvåret jämfört med 2016 beror till stor 
del på släp i produktionen vilket lett till att 
leveransavrop försenats.   

Första halvåret 2017 visar en resultatförbättring 
av rörelseresultatet om 0,2 MSEK jämfört med 
föregående år. Den marginella förbättringen har 
ett flertal förklaringar och beror dels på högre 
totala intäkter om 2,0 MSEK, sålda varors 
kostnader har en negativ inverkan på resultatet 
med 3,7 MSEK vilket kompenserats med 
minskade övriga kostnader, mindre kostnader 
för personal och avskrivningar med 1,9 MSEK. 
Ökningen av sålda varors kostnad är hänförlig 
dels till prisökningar på råmaterial som Amnode 
ej har kunnat kompensera sig för samt 
ersättningsproduktion för produkter som inte 
klarat kundernas kvalitetskrav.  Kostnadsnivån 
för personal och övriga rörelsekostnader 
fortsätter att sjunka jämfört med tidigare 
perioder vilket delvis är en följd av den ökade 
effektiviseringen och automatiseringen inom 
koncernen.  

Koncernen har under perioden och i början av 
tredje kvartalet tecknat ett nytt treårigt avtal 
med en viktig kund inom tunga fordon samt 
förnyat leveransavtalet med Scania vilket ger 
goda förutsättningar för en försiktig 
volymtillväxt under andra halvåret 2017 under 
förutsättning att kundernas avrop och Amnodes 
leveranskapacitet följer planerna.  

Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgår till -7,4 (0,9) MSEK. 
Försämringen av det operativa kassaflödet 
förklaras i huvudsak av att koncernen binder 
mer rörelsekapital. Periodens totala kassaflöde 
var negativt med - 0,6 (-0,1) MSEK. 

För att säkra tillgången till likvida medel under 
sommaren och i samband med uppstarten i höst 
samt att säkra produktionsapparaten inför 
höstens ökade volymer beslutade styrelsen att 
med stöd av sitt bemyndigande genomföra en 
riktad nyemission av aktier. Emissionen 

omfattade 20 866 668 aktier och registrerades 
den 18 juli 2017.  

 

Omsättning och resultat januari-
juni 

Nettoomsättningen uppgick till 39,2 MSEK 
under perioden, jämfört med 39,6 MSEK 
motsvarande period i fjol.  

Rörelseresultatet uppgick till –3,4 (-3,6) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -8,6 (-9,0) 
procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var 0,0 (0,1) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 2,4 MSEK, jämfört med 2,6 2016, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 1,0 MSEK, 
jämfört med 1,0 MSEK motsvarande period 
2016. 

Finansnettot var -0,8 MSEK under perioden, 
jämfört med -0,9 MSEK motsvarande period 
2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i A M 
Stacke Group koncernen.  

Skattekostnaden perioden uppgick till -0,1 (0,0) 
MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats 
om -2,8 (0) procent. 

Periodens resultat var -4,3 (-4,4) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-0,32) 
SEK. 

Omsättning och resultat april - juni 
 

Nettoomsättningen uppgick till 19,0 MSEK 
under andra kvartalet, jämfört med 20,5 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol.  

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-1,7) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -2,8 (-8,3) 
procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var 1,1 (0,1) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 1,2 MSEK, jämfört med 1,3 2016, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, 
jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 
2016. 

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 
2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i A M 
Stacke Group koncernen.  

http://www.amnode.se/


 

Januari-juni 2017, Amnode AB. (publ) Org. 556722-7318   3 (9) 

 

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

Periodens resultat var -1,0 (-2,1) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,12) 
SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -7,4 (0,9) MSEK under första 
halvåret. Försämringen av det operativa 
kassaflödet förklaras i huvudsak av att 
koncernen binder mer rörelsekapital i varulager 
ca 3,1 MSEK, övrigt rörelsekapital ca 0,5 MSEK  
samt att leverantörsskulderna har minskat med 
2,8 MSEK under första halvåret. Erlagda räntor 
och betalda skatter påverkar negativt med 0,9 
MSEK. Investering i bland annat den nya 
pressen har skett med 1,6 MSEK.  Amortering av 
lån och leasingskulder uppgår till 4,1 MSEK. 
Totalt har ovanstående poster påverkat 
kassaflödet negativt med 13,1 MSEK vilket delvis 
har finansierats genom likvida medel från 
nyemissions med 9,0 MSEK samt ökad belåning 
via checkräkningskredit och factoringkredit  3,5 
MSEK vilket inneburit att periodens kassaflöde 
blev negativt med -0,6 (-0,1) MSEK. 

Investeringar 

Periodens investeringar i materiella anläggnings- 
tillgångar uppgick till 1,6 (0,1) MSEK. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 23,0 MSEK, 
jämfört med 19,1 MSEK per 31 december 2016. 
Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till 
dels ett ökat rörelsekapital samt ytterligare 
investering i anläggningstillgångar.   

Likvida medel uppgick till 2,4 MSEK, jämfört 
med 0,3 MSEK vid årsskiftet. Den på 
balansdagen utestående emissionslikviden om 
3,2 MSEK betalades in i början av juli. Därutöver 
har koncernen beviljade kreditfaciliteter om 
totalt 9,5 MSEK, varav 8,6 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,0 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Eget kapital 

Eget kapital uppgick den 30 juni 2017 till 26,2  
(24,4 per 2016-12-31) MSEK, vilket motsvarar 
0,39 (0,87) SEK per utestående aktie, 0,30 
(0,87) efter full utspädning. Förändringar av 
antalet utestående aktier och eget kapital visas 

på sidan 6. Efter att den riktade emissionen 
registrerats den 18 juli 2017 uppgår 
aktiekapitalet till 21 805 964 kronor.  

Förutom den pågående nyemissionen fanns inga 
utestående options- eller konvertibelprogram 
per den 3o juni 2017. 

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 45 
(48 per den 31 december 2016).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 45, jämfört med 49 2016. 

Ägarstruktur 

Per den 30 juni 2017 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 38,3 
%. 

Per den 30 juni 2017 hade Amnode AB (publ)        
1 216 aktieägare. 

Transaktioner med närståenden 

Under första halvåret 2017 har följande 
transaktioner med närstående gjorts inom 
Amnode koncernen: 

 VD Lars Save har genom bolag utfört 
konsulttjänster samt erhållit ersättning för 
leasad maskinutrustning med 461 TSEK. 

 Albin Invest AB har erhållit 1 053 TSEK för 
hyra av bolagets lokaler samt 
tillhandahållen leasad maskinutrustning. 

 Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 937 
TSEK. 

Samtliga transaktioner med närstående har skett 
på marknadsmässiga villkor. 

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång 

I tiden efter balansdagen slutfördes den under 
juni månad beslutade företrädesemissionen, 
emissionslikviden har använts till att finansiera 
och säkra bolagets drift under sommarperioden 
samt att säkra produktionsapparaten inför 
höstens ökade volymer. Totalt tillförde 
emissionen ca 6,3 MSEK före emissions-
kostnader om 0,2 MSEK. 

 

http://www.amnode.se/


 

Januari-juni 2017, Amnode AB. (publ) Org. 556722-7318   4 (9) 

 

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 0,2 (0,3) MSEK. Moderbolaget har 
nettoinvesterat - (-) MSEK i aktier i dotterbolag. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker 
och osäkerhetsfaktorer typiska för en 
legotillverkare inom svensk industri. Till detta 
kommer finansiella risker till följd av 
förändringar av råvarupriser, valutakurser och 
räntenivåer. En redogörelse för koncernens 
väsentliga finansiella och affärsmässiga risker 
återfinns på sidan 22 i årsredovisningen för 
2016. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms 
ha tillkommit. 

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 25 augusti 2017 

Amnode AB (publ) 
 
Styrelsen 

För ytterligare information 
kontakta: 

Lars Save 

VD Amnode AB (publ) 

Mobil: 0705-90 18 22 

E-mail: lars.save@saveit.se 

 

 

Insynspersoners aktieinnehav 

 2017-06-30 

Sam Olofqvist 8 015 208 

Lars Save 5 800 000 

Bajram Nuhi 4 500 250 

Tarja zu dem Berge 1 923 882 

Michael Lindström 1 020 577 

Peter Ågren 343 100 

Peter Larsson - 

Totalt 21 603 017 

  

Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 
32,6 % av bolagets totalt 66 357 184 aktier per 
sista juni 2017. 

Finansiell kalender 

Delårsrapport, kvartal 3 

Bokslutskommunikén för 2017 

Delårsrapport, kvartal 1, 2018 

Delårsrapport, kvartal 2, 2018 

2017-11-15 

Februari 2018 

Maj 2018 

Augusti 2018 

 

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

TSEK - 2017-06-30 - 2016-06-30 - 2017-06-30 - 2016-06-30 - 2016-12-31

Nettoomsättning 18 952 20 512 39 171 39 581 76 062

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga

varor  och pågående arbete för annans räkning 1 963 -1 190 2 242 -24 1 437

Övriga rörelseintäkter 41 -477 50 -75 3

Summa rörelsens intäkter 20 956 18 845 41 463 39 482 77 502

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -10 267 -7 646 -20 531 -16 842 -35 190

Övriga externa kostnader -3 458 -4 620 -8 530 -9 237 -18 415

Personalkostnader -6 099 -6 459 -12 347 -13 030 -24 794

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -1 653 -1 820 -3 384 -3 642 -7 400

Andelar i intresseföretags resultat 0 - 0 -312 -312

Övriga rörelsekostnader -19 -2 -57 28 39

Summa rörelsens kostnader -21 496 -20 547 -44 849 -43 035 -86 072

Rörelseresultat -540 -1 702 -3 386 -3 553 -8 570

Resultat från finansiella poster:

Resultat från finansiella anläggningstillgångar - - - - -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 6 4 12 25

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -425 -439 -807 -890 -1 825

Summa finansiella poster -421 -433 -803 -878 -1 800

Resultat efter finansiella poster -961 -2 135 -4 189 -4 431 -10 370

Aktuell skatt - - - - -178

Uppskjuten skatt -37 - -119 - -

Periodens resultat -998 -2 135 -4 308 -4 431 -10 548

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -998 -1 984 -4 308 -4 129 -10 059

Innehav utan bestämmande inflytande - -151 - -302 -489

Resultat per aktie -0,02 -0,12 -0,07 -0,32 -0,66

Genomsnittligt antal utestående aktier 66 357 16 589 63 013 12 857 15 131

Härledning av EBITDA

Rörelseresultat -540 -1 702 -3 386 -3 553 -8 570

Avskrivningar 1 653 1 820 3 384 3 642 7 400

EBITDA 1 113 118 -2 89 -1 170

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

 
 

Eget kapital och antalet aktier 
 

 
 
Den riktade emissionen som beslutades i slutet av juni 2017 omfattade 20 866 668 nya aktier. Emissionen registrerades först i juli 
2017 varför de nya aktierna inte ingår i Totalt antal utestående aktier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Goodwill 3 540 5 584 4 562

Materiella anläggningstillgångar 11 231 10 909 11 958

Finansiella anläggningstillgångar 10 349 10 102 10 501

Kortfristiga fordringar 42 161 34 930 41 648

Likvida medel 2 368 231 3 003

SUMMA TILLGÅNGAR 69 649 61 756 71 672

Aktiekapital 16 589 2 074 12 876

Övrigt tillskjutet kapital 33 410 20 616 30 390

Annat eget kapital inkl årets resultat -23 844 -9 424 -18 863

Avsättningar 21 21 21

Långfristiga skulder 7 280 11 626 9 052

Kortfristiga skulder 36 193 36 843 38 196

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 649 61 756 71 672

Räntebärande fordringar uppgår till 5 388 731 8 945

Räntebärande skulder uppgår till 28 382 35 311 28 045

TSEK Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 2016

Eget kapital vid periodens början 21 093 15 401 24 403 14 579 14 579

Nyemission 6 260 - 6 260 3 118 23 225

Emissionskostnader -200 -200 -2 853

Förändring av innehav utan bestämmande 

inflytande (minoritetsintresse) - - - - -489

Totalresultat för perioden -998 -2 135 -4 308 -4 431 -10 059

Eget kapital vid periodens slut 26 155 13 266 26 155 13 266 24 403

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -998 -1 984 -4 308 -4 129 -10 059

Innehav utan bestämmande inflytande - -151 - -302 -

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental

Antal utestående vid periodens början 66 357 16 589 51 503 8 295 8 295

Nyemission - - 14 854 8 295 43 208

Antal utestående aktier vid periodens slut 66 357 16 589 66 357 16 589 51 503

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

TSEK - 2017-06-30 - 2016-06-30 - 2017-06-30 - 2016-06-30 - 2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -540 -1 702 -3 386 -3 553 -8 570

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 654 1 826 3 383 3 959 7 713

Summa 1 114 124 -3 406 -857

Netto finansiella poster -421 -433 -803 -878 -1 794

Betald skatt -63 -56 -114 -88 -122

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet 630 -365 -920 -560 -2 773

Förändringar i rörelsekapitalet -896 558 -6 431 1 482 2 885

Kassaflöde från den löpande verksamheten -266 193 -7 351 922 112

Kassaflöde från investeringsverksamheten
1

-475 -111 -1 636 57 -3 576

Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 1 279 -198 8 352 -1 071 6 143

Förändring av likvida medel 538 -117 -635 -93 2 679

Likvida medel vid periodens början 1 830 348 3 003 324 324

Likvida medel vid årets slut 2 368 231 2 368 231 3 003

1. Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -475 -111 -1 636 -143 -3 776

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - 200 200

Totalt -475 -111 -1 636 57 -3 576

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:

Nyemission 3 040 - 8 982 1 643 7 519

Förändring av checkräkningskredit och fakturabelåning -498 1 276 3 482 -652 -

Förändring av lån -669 -530 -2 333 -380 796

Förändring av leasingskuld -627 -793 -1 812 -1 526 -2 172

Förändring av långfristiga fordringar 33 -151 33 -156 -

Totalt 1 279 -198 8 352 -1 071 6 143
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Nyckeltal 

 
 
Aktiedata 

 
 
Den riktade emissionen som beslutades i slutet av juni 2017 omfattade 20 866 668 nya aktier. Emissionen registrerades först i juli 
2017 varför de nya aktierna inte ingår i Totalt antal utestående aktier. Eget kapital per aktie efter full utspädning är beräknad på 
87 223 852 aktier. 
 

Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 2016

Nettoomsättning, Tsek 18 952 20 512 39 171 39 581 76 062

Nettoomsättningstillväxt % -7,6 -6,9 -1,0 -5,8 -5,1

Rörelseresultat EBITDA, Tsek 1 113 118 -2 89 -1 170

Rörelsemarginal EBITDA % 5,9 0,6 0,0 0,2 -1,5

Rörelseresultat, Tsek -540 -1 702 -3 386 -3 553 -8 570

Rörelsemarginal % -2,8 -8,3 -8,6 -9,0 -11,3

Resultat efter skatt, Tsek -998 -2 135 -4 308 -4 431 -10 548

Soliditet % 37,6 21,5 37,6 21,5 34

Balanslikviditet % 123 95 123 95 101

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek -266 193 -7 351 922 112

Medelantalet anställda 45 49 45 49 49

Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 2016

Genomsnittligt antal utestående aktier 66 357 184 16 589 296 63 013 056 12 856 704 15 131 182

Totalt antal utestående aktier 66 357 184 16 589 296 66 357 184 16 589 296 51 503 033

Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,12 -0,07 -0,32 -0,66

Eget kapital per aktie, SEK 0,39 0,87 0,39 0,87 0,47

Eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK 0,30 0,87 0,30 0,87 0,37

Börskurs per bokslutsdatum, SEK 0,35 1,02 0,35 1,02 0,53

P/E-tal - - - - -

Börskurs/Eget kapital 0,89 1,17 0,89 1,17 1,13
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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. 

 

 

2017-04-01 2016-04-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

TSEK - 2017-06-30 - 2016-06-30 - 2017-06-30 - 2016-06-30 - 2016-12-31

Nettoomsättning 420 420 840 840 1 680

Rörelsens kostnader -538 -415 -811 -745 -1 212

Rörelseresultat -118 5 29 95 468

Finansiella intäkter 68 128 134 256 600

Finansiella kostnader - -20 -3 -63 -13 259

Resultat före bokslutsdispositioner -50 113 160 288 -12 191

Bokslutsdispositioner - - - - -

Resultat före skatt -50 113 160 288 -12 191

Skatt 11 - -35 - -178

Periodens resultat -39 113 125 288 -12 369

TSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 21 870 19 938 20 905

Kortfristiga fordringar 7 039 2 346 6 461

Likvida medel 2 118 70 2 677

SUMMA TILLGÅNGAR 31 027 22 354 30 043

Eget kapital 29 823 19 042 23 639

Avsättningar 95 95 95

Kortfristiga skulder 1 109 3 217 6 309

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 027 22 354 30 043
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